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По безмитния вносъ

Разрешенъ и спрянъ безмиш[динъ отрадень фактъ въ Тукъ по долу даваме потенъ йносъ.
шшта индустрия и въ наша- дробни данни за изнесената
-{
Специалната
комисия п0 до
в външна търговия е износа тая година, презъ варненското
1
пълване
на
списъка
за су- Точниятъ размеръ на повре
внекои нови артикули про пристанище захарь. '
веждани въ страната ни. м. Януарий. За Гърция — ровитъ и полуобработени ма- дите на зимнитъ посеви—пше
терияли, пропущани безъ мито ница и ръжь, вследствие сту
тринъ отъ тия артикули е и 29,700 кгр. за 330,000 лв.
довете, все още не може да
«арьта .— неизнасяна до мим. Февруарий. За Гърция и октроа за индустриялците, се установи. На много мътта
ползващи
се
отъ
облагитъ
на
-алата година. ...
— 89,206 кгр. за 906,000 ла.
закона за мъстната индустрия въ Царството снежната пок
Жяедъ като-захарните ф-ки За Турция ••— 356,315 кгр. за е направила следните измене ривка още не се е, разтопила.
Диасъ увеличиха своето про- 3,728.000 лв.
ния и допълнения въ списъка: Вредомъ, презъ [последнитъ
•юдство, достигнаха. еДинъ м. Маргь (до 20 того) За
1) Довписватъ се нови сурови дни, е настжпило ^повишение
•^ишъкъ отъ-14—15 милиона Г ъ р ц и я — 622.090 кгр. за материяли за фабрики за пре- на температурата. Съ това опа5,148,970 лв. За Т у р ц и я —
'-пограма.
стностьта отъ нови измръзва
,520 кгр. за 9,946,900 лв. дарство на вълна, прежда отъ ния на посевигв е! избегната.
'Цената на захарьта тогава 96»
изкуствена
коприна,
изключая
всичко изнесена захарь за
^адна значително.. Вносътъ на \2или
t тази до № 39 вкл по метричес- Окончателното неотмразяване
^жда намаля и въ послед- м-ца и 20 дни само презъ {ката номерация, боядисана на почвата негде. голямата вла
5|вие| при големото наше за- Варнен. пристанище 2,064,831 или не;
га въ почвата другаде, а на
4рно производство, стана не- кгр. за 20,059,870 лв.
трети мъста снежната пок
.
За
фабрики
за
елешротех.
из
Както виждаме, износътъ още
'*женъ. ...1..~.~ ...„•':.
ривка пречатъ за; извършва
отъ първия м цъ на тази го делия: прежда памучна, едно нето на ораньта. Това поло
5 Въ качествено отношение дина! постепено се увеличава. жична и двужична отъ № 40
•шата захарь, ако не превъз- И следъ днит% за които да до №'140 вкл. пресукана, боя жение за много места ще трае
|жда, то поне не отстжпва ваме данни, износътъ на за дисана или не, прежда отъ още седмица. Сжшествува у
е чехската такава. Още презъ харь продължава усилено и изкуствена коприна отъ 170 стопаните известна звгриже„налата година Турция и Гър? съ изгледи още повече да се динета и надоле,' боядисана ность по отношение навремен
или не, кабели за телефонни ната и пространственното затя проявиха интересъ къмъ усили
«рцата захарь ; и закупиха го- . Завоюване . на нови пазари централи, парчета отъ желЪз- съванй на пролетниците.
**ми
количества. Изнесени бтз- за нашето захарно производ на ламарина, фасонирани, гру
=
Състоянието на добитъка,
тогава 3,666 475 килограма. ство може само да ни радва. бо обработени за телефонни
вследствие
продължителната
апарати;
.
-§Гази Година, особено презъ То.ще се.отрази твърде бла
сурова
зима,
е
не особено до
•
За
фабрики
за
обикн.
сапуни:
-:ущия м-цъ, износътъ на за- гоприятно освенъ за захарната
бре.
Работниятъ
добитъкът по
алуминиевъ
сулфатъ;
за
фаб
g>b се много засили. Изнася Ии индустрия но И за земледЪлради
неидоимъкъ
на фуражъ
,
рини
за
производство
на
хартия
g и отъ двата вида захарь — ското ни стопанство съ зася*
;
е
слабъ
и
малко-тоденъ
за
^м
картони
—
хартиена
маса,
* бучки и на пЪсъкъ (въ ване по-голъма площь съ за
полска
работа
—=орань
На
|платъ
за
облепване
кутии
за
харно цвекло.
-йрби).
I папироси. За фабрики за металмнсго места запасйт% отъ фу
ни листи — гумени пръстени ражъ еж изчерпани. Стопани
индустрия;
на
ц%лата
Чехосло
за херметрическо затваряне на те сж"принудени да набавятъ
f^proBCKH връзки вашка република.
кутии.
' такъвъ при чувствително по
а^жду Испания и България. . То има още за цель да уле< 2 Не се допуща безмитния вишени цени. Оагненето на ов']Б.ългарски£|"нонсулъ 'въ' Бар сни напредъка въ землед^вли- вносъ за фабрики за пасмантецит-fe въ полските* села е въ
•лона, ,уийто( адресъ е Paseo ето, да възстанови преки сно рийни изделия: — прежди въл разгара си.-^о по-голъмата чаjgrasia 110 2° съ специално шения меж^у производителни нени едножични и двужичну, сть отъ агнетата, поради елаJCMO" 'дсг ВарнГ Търг.*" 'Йнд. консуматори и дй допринесе отъ № 44-нагоре, •^еддожйчни, блсстьта^на овцетеа^-лйпсата
•f мара съобщава, ,:че за улес- найсетне.нещо за развитието двужични боядисани и меланжъ на фуражъ, ще останатъ не
?нйе на' търговскит-в връзки на землед^лиетр, землед-Блско- отъ № 40 нагоре, трижични, доразвити. ,-..-.;. ;
|жду Испания- и България-и то производство й консумация. небоядисани № 54 и нагоре,
е ускоряване 'на морския пре- ;- Землед^лските изложби, ко трижични боядисани и меланжъ Носливостьтй на КОКОШКИТЕ,
вследствие стоплюаането на
^зъ между дв!егЬ страни, па- ито се устройаатъ въ гр. Пра отъ Ма 46 и нагоре.
„ходната, коМпания „Фрейси- га. вече Отъ дълги години, по- 3. Довписватъ се нови суро времето, е увеличена. Цената
™",.чието седалище е въ Map казватъ ежегодйшното увели ви материали: за фабрики за на яйцата е съ тенденция на
спадане. Оживенъ износъ на
•пия; ща нареди отъ. м. май чение на'броя на изложители предарство на вълна — бои ор
• г . щото нейните параходи* и Посетители.
ганически, естествени и изку яйца,'въ най-близко време, ще
Вито посещаватъ български» Посетителите на тази из - ствени, натриевъ хидросулфатъ, да. имаме.
:••••'••'•
щ пристанища да се отбиватъ: ложба се ползуватъ отъ 33°/о протекторъ, киселъ натриевъ
явъ Барцелона. По тоя на» намаление при пжтуването по | сулфатъ, за фабрики за леярни Пазарътъ на лозите отново
- н е съобщенията между Йс- ;всички чехословашки жел%з- [изделия — паста за шлифоза- е оживленъ. Въ ржна Бълга
•у«ия и България ще станатъ 'ници и получаватъ безплатни |не и полиране: за фабрики за рия Гръцки търговци еж заку
ЩБКИ И българските произве- ; чехословашки визи.
пили почти всички свободни
[преработване животински отпа
ЙИЙя ще могатъ да се преколичества лози съ ГОЛ-БМИ
\дъци
бензинъ
за
екарахиране,
•рватъ направо "въ Испания,
партиди гладъкъ лозовъ матеjc-fepa,
цинкъ
на
прахъ.
натриевъ
'!^зъ най главното й приста' карбонатъ, кости и циниовъ риалъ. Износътъ на лози за
__ще •-*• Барцелона. •
хлороиаъ, за фабрика за пас Ромжния, сжщб стана, е за
и,<ъмъ сжщото писмо"г. койСписъкъ на стокит% внасяни мант. изделия — бои органичессиленъ.
ша е Нрилржилъ и списъкъ отъ Турция въ България, кои
Шразни инспански индустри- то ще се ползуватъ съ нама ки, естествени и искуствени
за фабрики за асфалтъ, асфал Раздвижване въ пазаря на
Ици, които ,желаятъ да вл%- лени вносни мита:
вината
у насъ напеследъкъ се
и
^ ъ въ сношение съ българ- Риби, тхутъ, лебгебии, портови изделия, гипсг, тебеширъ забелезвз.
обаче, покачване на
азбестъ
—
бои
естествени
,и
ШИ търговци на текстилни ар токали, мандарини, смокини, ма
ц°нигк
не
се
очаква. Една ЧехйНули съ цель вносъ на тия слини, грозде сухо лешници, разизкуствени, вазелинъ, гипсъ ска фипма е закупила
въ гр Вра
печенъ;
за
фабрики
за
минерал
,иг"икули у насъ.
ни плодове, .лимони, фастгци,но продобени табашки кожи —
ца 100,000 литра на цена 10 лв.
маслодайни семена, сг/самъ, дър
коладиумъ, за фабрики за ка литг.ра. Интересъ къмъ наши
вено масло, еосгкъ, екстрактъ.учукови изделия: специални тЪ вина има проявенъ отъ
Списъкъ на стокитъ които препарати за вулканизация, страна на нЪкои Чехски, Гер
ще
се внасятъ отъ България колофонъ, талкъ, лоймъ, спеа мански и Австрийски фирми.
-Щ Консулството 7 на" Чехосло- въ Турция при намапени мита ринъ,
на прахъ, ки- които до сега не еж имали
*цката република въ гр. Ру- (3 5 и 4 коефициенти отъ тур тамяниалуминий
каолинъ,
платове за връзки съ България. , ',
s съобщава, че „Чехословаш ската митническа тарифа).
галоши,
платове
за
и
ки Земледъ\лски Съюзъ" въ Биволи, волове, крави, биволиплатове слепени, закаучукъ
Състоянието на пчелигв е,
фабрики
^ага устроим въ време: отъ ци, овни,'пърчове, атета, ярета,
лошо. На много м-вста (мла
за
леярни
изделия
—
манга• до 2Тмай 1928 год. въ гр. свини, сирене, кашкавалъ, саламунови, фосфорни и силициеви дия плодъ) е измрелъ, вслед
|рага своето ежегодишно зе ра, жито, пшеница, смесъ, ргжь,
ствие на студа, Позечето пчел
•^ед-клско изложение.
.:.... царевица, просо, бдбъ, брашна,препарати.
ни семейства не • разполагатъ
^Цельтд на това изложение тртофи, зеленчукът лукъ, чесънг,
съ запасъ храна (медъ). Негде
ца се даде една представа захаръ, аби, шаекъ,\айтинъ, дър Силата на едииъ народъ по искуственъ начинъ на пче~ настоящето положение на вени в хлища, части отъ машини,
е въ неговата стопанска лит-fe се дава сиропъ.
-^чледЪлското производство и апарати и уреди.
мощь.
П. Л-Антсновъ.

juilUtu щоЮа'.njiiri

лв., арпвджикъ 30 лв., чесънъ 230 лв., вакети бъли-220 ; да,
25 лв., орехи 11 лв.,; бадеми желятинъ сантрачъ 220 лв,,:
боксъ черъ Корнелиусъ Я. 95
споцедъ паедедиия бю^втинъ 1 2 ' Л В . / - •:.•*.-' . - , , ' .
лв., боксъ черъ Корнелиусъ В, •
на Варн. Тър.- Индустриална
Манифактурни стоки.
90 лв., боксъ черъ Корнелиусъ
Прежда пам. пресукана ан С 85 лв., боксове други 60 лв.
глийска пак. 540. лв., прежда шевро гризонъ 90 шевро Кор
Колониални стоки.
пресукана итал. Америка I пак. нелиусъ 80 лв. щевро местно
Цени въ килогрйиъ. :
520
лв, прежда пам., пресука 50 лв„ конци ленени 220—240
Захарь ситна 26 лв, захарь
на квадрати 27 лв., кафе 116 на итал. Индия II пак, 440 лв*, лв., мушами 80 лв., клечки за
лв. кафе 106 лв., оризъ плов прежда суланъ англ. пак. 400 обуща 22 лв., гвоздеи обущар
дивски 22 лв, оризъ италиян лв.. прежда суланъ итал. пак. ски 23 лв.,'налчета б%ли 24 лв.
ски 22 лв , пиперъ черъ 185 420 лв.. прежда пам. боядисана папъ 35 лв., мукави 1 връзка ?
; ; •'••'.-:.'.;•[••'•..'.-..-.;' •.[•. ,,{•
лв., пиперъ червенъ 26 лв., чай Индиго I кжвракъ пак. 660 лв., 3 6 5 т | е в а .;
230 лв., маслини волоски екст прежда пвм. боядисана Индиго
• .;;;.' Железария.'.':;,;:^:;,л:.;л.*;>
ра 32 лв., маслини вол. дуб. I суланъ пак. 520 лв., кастар".' Ц е Н И ВЪ КГр/- 4 '••';••' •;;;:•••"'-••-,"tекстра 34 лв., маслини сюпе лия кжвракъ анг. 8, 10, 12, 14,; Железо профилирано б лв.,
риоръ 36 лв., маслини специа 18. 24 пак. 700-800 лв., кае- путрели 5*80 лв., желязо бълг.
лите 40 лв , маслини дуб. спец. тжплия суланъ пак. 5Ю лв., за прозор. 5'80 лв.,; герм. : за ;
44 лв., маслини Luko 48 лв-, тире за: чорапи пак., 200 лв., прозор. 5"80 лв., желъзо швед- масло дърв. ейвалийско 82 лв, памукъ суровъ кгр. 60 лв„ ско 12 лв., железо на обли
масло дърв. митилинско 82 лв., платове вълнени метъръ 155—• пръчки белгийско б лв., желе- !
масло Соя 62 лв.,. масло слън 650 лв., хасе 80 с/м ш. метъръ зо обли пръчки германско 'б|-!
чогледово 33 лв., масло коко 22 лв.. хасе 90 с/м ш. метъръ лв., чемберликъ 6*80 лв.,- шина сово 62 лв, хайверъ тарама95 25—35 лв.. каботъ български 5'80 лв,, телъ бодливъ 11 лв.,(:
лв, лимонова кислота обик. метъръ 20—26 лв., каботъ гвоздеи 10*30 лв., ламарина
160 лв., лимонова киегота кри японски метъръ 22 лв., басма желязна 13 лв., ламарина гал» "
стална 165 лв , бахаръ 130 лв. английска 21 метъръ 25 лв.,' ванизирана 19 лв., тенеке бело
кимионъ 110 лв.. канела 1С0 басма холандска метъръ 33 лв., 8'80 лв., цинкъ 27 лв., олово
лв„ карамфилъ 160 лв., ана- оксфордъ български метъръ 21 лв., медь новъ 68 лв., медъ сонъ 25 лв. сапунъ айвалийски 24 лв., зефиръ метъръ 32 лв., старъ 30 лв., чугунъ английски48 лв, сапунъ местенъ 40 лв., сатенъ метъръ 41 — 55 лв., докъ 3*80 лв., чугунъ германски 3*80
сапунъ марсилски 9С0 лв., ме метъръ 32 лв., платно пвм. чугунъ белгийски 3*80 лв., , *
стенъ типъ марсилски 703 лв., българско метъръ 20—26 лв.,
свещи 1 кач. европейски 65 лв., макари 150 ярда 8/16 80*20 лв.,
:
свещи II кач. европейски 60 лв., макари 200 ярда 97*70 лв., масвещи IU кач. европейски 55 капи 400 ярда 194 -лв;, макари V||i'|jMniii .SiiniiiiiS'
Износъ на ж и т о A. Q.
лв„ свещи MectHH 52 лв., во- 1000 ярда 247-90 лв., вълна
Loison,a Q Е Christo Douelidas
съкъ -местенъ 15Q лв г йосъкъ «епранв кгр..,•-; 85 .. да;^г.четила
-;
анадолски 150 дв.# па"р4Гфийъ кгр«; 200—250 лв. ••':-•;;.,.;•; '•:; '". ч 'a C-o,' Limasiol (Суprusf;*'?й?;: >-«i
38 лв., нищадъръ на буци 35
Сушенньсливи Sfftblissemeit*
;
лв., нишадъръ на калъпи 35 •':'"'*^'.;:'; ''Кожи 'сурови.: ;•.'.,'••••;•'••>• Nicolus Scamrayias, Piree' гце •
Ц е н и ВЪ КГр. -' ''•;•".:;' Heatou 2'VMinaat Ц Persidel a !
лв„ нафталинъ 16 •. лв , тамянъ
85 лв., стипца варели 60—8*50 Местни' волски кжрвно 38 Brothers, Piree,-.2& Avenue Makras
кгр. фжетъкъ червенъ 38 лв., лв. местни кравешки кжрвно Stoas.-V . .•.•i/...V- •'-'.': •''- :;"
сода обикн. за пране 6 лв., 40 лв. местни биволски кжрв Зърнени храни и варива;
сода каустикъ 15 лв., сода но 27 лв.,' мадагаскаръ волс Sarandi Dimitriades, P.ire.e.'.r.,-,
бикарбонатъ 12'50. лв., синъ ки, сухи безеолни I 25 лв;, ма Jfestou 1.. '.''-.
квмъкъ варелъ
24 лв., соль дагаскаръ волски сухосолени I
Брашна M. N. Couvelas; Chib ;
ромънска 4,,г0 лв.. соль морска 15, лв., мадагаскаръ волски Яйца Jnime Mis Baffle, Bar-.
3'30 соль мляна 4 лв., сардели мокросолени I 14 лв. ' , ,-/' celona Ctistina ,12., r
; !"
каса 2600 лв., макарони 16 лв,.
Слънчогледово
семе
Sei Кожи и обущарски
фиде 16 лв„ рошкови 125 лв.,
onach
a
C-o,
Genovti
Casella
Poматериали,
лимони каса 330 броя 580 лв.,
stale 1346.; ;
;• ; ;
; -:: ;
;'•••'"':., Цени въ кгр.
••'•.'! Зърнени хопни, брашна
портокали 850 лв., фурми 38
лв. халва таханъ 34 лв., торби Кйоселе французко 230 лв., и сирене A'TimoLParrys, Plree. I
калкутски 2V» л. 65 лв., джа кйоселе българско 130—160 , Тръстика Явстро'- Българ.
мове белгийски 750 лв., джа лв.. мешинъ белъ 200 лв., ма Търг. Камара, София ул. Шип- V
мове чехословашки 730 лв., рокинъ 200 лв., юфтъ черъ . к а 2 . . , '
'-...' :.,...','.,,'''".;' - :'•'.'.'•"
кжна I.качество 80 лв., калай
английски 200 лв., книга за
Полските производители и тьрговци искатъ да увелиамбалажъ 12 лв., леблебии
чатъ пласмента си и затова предгагатъ '".-•
местни ойик. 16 лв, леблебии
Н1Й-ЕВТИНИ
ЦЕНИ ПРИ ДОВРИ УСЛОВИЯ !НЛ
турски елеме 23 лв., грозде
султанина 65 лв., сяра 14 лв.,
МЕЖДУНАРОДНИЯ МОСТРЕНЪ
синка за пране 28 лв., калофонъ 18 лв., смола 12 лв., зачка 550 лв„ рафия 55 лв...!;'*"/

Пазарни цени

Зърнени храни и произве
дения отъ техъ.
Цени въ килограмъ.
*v
Брашно № 00 луксозно 9'80
лв., брашно № 0 типово 8 85
лв., трици
ситни 5 лв., трици
едрй4 - 80 лв., хл-Ьбъ б-вл-ь 8'80
лв., )И1ебЪ|.обинновень 7'б0 лв.,
Зеленчуци и^адодбеи». , *
Цени въ килограмъ

*

Спанакъ 16 лв., картофи 7
лв., ЦВ-БКЛО 2 лв., лукъ 12—14

ПОЗНАНСКИшит
отъ 29. IV. Я в V. 1028 год.

Панаира въ Познанъ представлява търговията : И про»
мишленостьта на цела^Лолша и Европа.;
f
Участвуватъ 45 държави.

8Д ПОСЕТИТЕЛИТЕ 6 0 - 7 Б Н Г СТО НЛШМЕНИЕ ПО.
;.$•••.,;' ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 2 ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ ; . v : ; . ; ;

;; ; 'ЗВ е 13 М XX Т О ^ Е С Т Ь -/.Щ'Щ 0-0'"DE« ; X:
Безплатни упжтвания и,,карти/при почетнотЬ предСта-;
йителство за Б^лгерия-:. «'MepHtia'' А". 'Д.:за м€ждУ»арод. •
транспорти—„Сердика" 3, Телеф. 2293 —София 1*3
^\ж*лмштмаимшж

s.. Г. Георгиевъ' "рженеръ по минигЬ.

нашето минно дъло. Той съ II. Терцйера —;Плиоценъ и
!
държа единъ общъ геологиче Еоценъ и
ски профилъ по остьта на сол III. Кредата .-— Сенонъ, Ба
ното находище въ . мащабъ ремъ, Неокомъ, съ характер1:5000, единъ профилъ на 400 ИИТБ за вейко седиментарно
2 ;(отъ Богомилъ М Радославовъ, миненъ инженеръ.'.
метровата механическа сонда отложение окаменелости — ос
~ '; .и инжинеръ Маркшайдеръ, София, печатница
мащабъ 1:500, две рисунки- татъци отъ органическия миръ.
- ; ; . ; 0 f; C..M СтаГжовъ. 1928 година)
фотогрзфии съ вънкашния из- Заедно съ това подробно е
а
сто
~ Ь / И РИческото/'развитие вадийско",' която разглежда и гледъ на солеварната на син описана и тектониката на мй-^. б.ългарскрто минно дъчпо съобщава много интересни све диката .Общъ подемъ" и на Jстностьта, като; е обйснеиа и
\^Л год* е ртбелезана, като дения по засегнатия въпросъ държавната парна сонда при генетическата връзка между
^ина на* откриването каме- отъ научно, миинотехническо и спирка Мирово, 12 таблици съ каменосолните залежи и пла
й^олнитезалежи при спирка стопанско • промишленно гле статистическо стопански мате- нинскообразователните дина«фово въ Провадийско, Вар- дище.
риалъ и една графическа схе мичбски процеси, свързани съ
и<сни окржгъ. Едновременно Предр видъ на големия тех ма на добивонитв отъ камена- нагъаането и начупването на
g увеличаването обектите за ническо - стопански интересъ; та соль индустриални продук терена отъ югь къмъ сеЕцеръ
даезни изкопаеми , вещества, крито откритите въ България ти, химически полуфабрикати и изтокъ къмг!' западъ. •
„ които природата е надари- камено солни находища пред- и странични остатъци.
Въ II отд-Блъина стр 6—9 на
» земята на нашити; прадъди ставляватъ. ние даваме кратка
своя трудъ автора дава некои
Брошурата е разделена ! на исторически сведения зо от
яобогатява и нашата 'полез- рецензия на означената книга
g родна специална миннотйх- и изказваме своето пожелание осемь отдала. Въ първия от- криването на солниттз извори
-\- гска 'литература. '
за нейното разпространение, делъ стр» 1-б,автора дава ге- въ Провадийско презъ 1927. г.,
»'ьмъ „тази последнята ние като се надеваме, че въ скоро ографическо. топографическо, химически онализъ на солени
«.асямй. и току що излезла- време. ще бждатъ разрешени хидрологическо и геологическо те води, свеДения за запазе«.отъ печатъ книжка на на- всички свързани съ бждащата описание на мъхтностьта око НИТ-Б 118 периметра отъ стра
_/Шка на Огделениието за експлоатация н а каменната ло солниттз залежи, като отбе- на на.» държавата и малките
л%зва разпространението на: монтанистически изучвания, ко
„нчте инжинеръ Богомилъ соль въпроси.
•
.
Раддславрвъ.чпо s заглавие
Трудътъ на инжинеръ Радо- ' 1. Кватерна — Аллувий и ито синдиката „Общъ подемъ"
жмтосомшпт 'Шти <п Пра ^славовъ е ценвнт? fipMHCo.)!* ДиллувиЙ;" ':-*°-:~---v;
е направнлъ съ няколко плит

пиЕнпсолйнте залеж» въ Провздийско.

400 метра, третя диамантна
сонда дълбока 145 м., после
което първата 200 метрова
сондажна дупка е била удъл*
бочена до 400 метра. Всички
сонди еж показали, като се за
почне отъ 16 метръ, намира
нето на едно каменосолно на
ходище до крайната дълбочи
на на сондата, безъ да може
да бждв достигната почвата
и дъното на находището.
Възъ основа на всички гкзи
проучвателни работи, автора,
като има предъ видъ, че про
учената соленосна плоскость
се равнява на 360030 кв. ме
тра и дълбочината на солесното.гнездо 254 м. и като; се
отхвърли 50% отъ общото ко
личество на сольта за приме:
сите отъ. глина и шифри ^
междупластията отъ шифри и
нечиста соль— тонажа на ка
менната соль, до означената
дълбочина ще бжде равно на
127,4 милиона тона. Като ,се
има предъ видъ, че подземна
йълбокв 200 метра, друго т - та зкегадоатвш** ив камено

ки сонди и единъ кладенецъ
съсредоточени въ единъ отъ
периметрите и една *отъ поис
каните презъ 1924 г. седемь
концесии „Св. Георги".
Въ III отдълъ на стр. 9—13
се описва построената отъ син
диката солеварна и даватъ об
щи сведения за техническите
процеси на производството на
сольта отъ солените подземни
води. Изразходваната отъ син
диката сума възлиза на 13 ми
лиона лева, заети отъ Българ
ската Землед-Блска банка,
Понататъшните проучвания
на терена се извършвали отъ
Отделението на мините' съ
дълбокъ пареиъ сондажъ, от
начало съ промиване, а после
и съ ржчни сонди безъ про
миване и една парна диамант
на ейнда, взета за временно
позуване отъ д во „Плакални-*
ца*. Отъ дълбоките сондажни
проучвателни сонди въ про
дължение на 1925-г1927 г- еж
били 1трокарани една сонда

солните находища се преви)
по системата съ големи каме»;
ри и предпазителни стълбове,;:
при която „камерна ситема*
50—бО°/о отъ находището ос
тава за предпазителни стълбо
ве и се губи, защото не може
да се вземе, индустриалния
подземенъ запасъ и тонажъ
на откритото презъ 1927 г. при
спирка Мирово бъдгарско каменосолно находище по пред*,.варителците пресметания се «
опред-вля: при една подземиа
експлоатация |>авенъ ма 63.7
милиона тона каменна боль.
Въ връзка съ този въпросъ
длъжнмъ да изкажемъ своето
мнение, че; при, една бждаща
комбинирана експлоатация на
месторождението съ минни ра
боти и'изпарение на рудничниттЧ солни води въ Солевар
ната г- ще достигне едно поголемо използуване на това
природно подземно богатство,
като за цельта всички солесъ-

държащи глини, шифри, нечи
ста соль н ир.
(шздаУ

fep. e.

Сур» .я,

Варненски Търговски Индустриален* Вестникъ
IM>W l " l »

С В е Т НШМ ^$кШ 4*1

Отъ горното предупрежде
ние /яветвува че горното бюро
счита българските търговци
фабрика за трикотаж*
(Специална кореспондшнция на Вернен. Търк>Ш5^И»йу!Я;р^«*«ИИ1<*).|
за'некулантни, шиканьори: То ЛОндонъ,«23 Мартъ 1928/год. гирия,"> Саио"гягвкв*бй <могло д!
Сливенъ.
а
ва си «становище въпросното
Общи бележки — Заемътъ из- се постигнатл, резултай-й нос|
. Когато ЧОВ-БКЪ влага амби бюро е взело следъ като се
иди справедливоаи,щявйо«ер«|
смола, катранъ». глаоберова |
ция въ едно начинание, той убедило, че нЪкои български вестенъ подъ названието „възо-:
облекчение/
!
/ ; ,;.'|
становителенъ"
е
на
пжть,
ве
соль, нреозотъ и пр.' .\
не може до не постигне ус- търговци еж се държали н е
Производ. кооперативна
Некагсе- недеваме, чешрйг^
да се оежществи; Еднаотт»
Въ фабриката еж ангажира
Бяха времена когато субек
пехъ.
•.". •'• * >•-/ --' коректно спръмо австрийските че
изба -г- С л и в е н ъ .
най-гол-вмит-Б като чели жерт телството ще mm едйожвро^
тивните качества на, отделния ни на работа средно около
: Амбицията поражда благо и еж ги ощетили при поржч- ви които България е повикана но разрешение» и--'-не^.-.првИ(<
чов^къ държаха рекордъ надъ '-.
Винарството у насъ презъ родното , съревнование, за да КИГБ си значително.
•.'
50^души.
'
да направи е заменяването на брегне търговското . №> тщ
вънщни-rt обективни условия.
последните години започна да' достигнешъ.и надминешъ найСрещу това окржжно пре досегашната с т р у к т у р а на стриални съадовия; които !тщ
Разширението и напредъка се издига като' единъ важенъ
Тогава свободната личность
дупредително Русенската тър
даваше широкъ полстъна свои- и на това производство може отрасълъ на стопанството ни. хубавото, което вече е постиг говско индустриална камара е Бълг. Нар. Банка съ Акцио еж най крупните» двнъкоппа|
нато
въ
производството,
а
то
нерната форма, но независимо ци, и едни о г ь \ най ввжничз
rfe красиви интелектуални по само да радва всекиго, който Подобрението на лозарството
реагирала като се е отнесла
риви, развили се спокойно въ обича и мил%е за родната ин и винарството дадоха и свръхъ ва е вече залога и такъвъ ЧО до въпросното бюро. по външ отъ това условие и другите, опрри - на финансова Българи^
В-БКЪ ще успее.
'
които трЪбва най широко да се
,
неговото сти№1ние, обличаше дустрия. .
производство което не ложе
t Пазарно положение.
Тази фабрика, основана въ на търговия при австр. търг. оповестятъ'<и -разискватъ, еж"
ги въ инициативи и ги пущаше
да се консумира въ страната
камари въ Виена изтъквайки ществува и-този важенъ въ1921
г.,
днесъ
има
Еафт-^Бразилското првв!въ живота, кждето тв се раз
и затова се потърсиха пазари
че отделни случаи на неусто- просъ — за какво <ще- употре телствог/съ* сво»»валоризацис
27 плетачни машини
виваха въ широкъ мащабъ и
въ чужбина.
яване не могатъ да се обобненъ-планъ,- държи*здравопс
даваха добри резултати.
Но, за да се уреди единъ които, при строгата прециз- щаватъ въ цвла редица отъ би заема? . . .
средно училище — Сливенъ.
ложениетог Високите» ц е н и ^
Финансовото'
положение
на
Така се зароди и разрастна
съ резултати износъ на грозда ность и прякото ржководство повсеместни явления и че ежУ насъ текстилното произ- или вина, нуждни еж повече на вещия и енергиченъ стопанашия културенъ, икономичес
страната е сериозно и се на обесняватъ съ много малкит
. . rt„_to__„UYj. депозити Ьъ. консомативнит
ки и стопански животъ и спе вооство безпорно държи пър средства, знания и връзки кои нинъ, изкарватъ едни отъ най- що такива неустоявания е има- - г
дългъ
_на__ отговорните
циално въ индустрията ни. Ин- венство въ,.родната индустрия. то труднно се отдаватъ на хубавигв трикотажни произве ло отъ страна на австрийски; лага
фактори
да
разрешатъ
този страйи и ( предстояща »малк
реколта. Последните изчисл(
тересенъ лримеръ представля- Нвколко десятки фабрики ве отдвлния лозаръ-производитель дения като* жакети, рокли, блу търговци спръмо български.
И въ двата случая, най-добре ВЪПРОСЪ съвмъстно съ пред ния.сж:
въ това отношение първата че наброяватъ ^ с в е н Ъ въ Га
зи, фланели, чорапи и пр.
Ето защо
би било, това което прави и ставителите на стопанска Бълорганизация за
'
брово и Сливенъ, но и почти
12.000,00O».Top6i
Въ фабриката работятъ сред русенската камара, е, вмътто Депозити.въ вжтрешностьта на Бразилия
200
д
у
ш
и
изъ целата страна. ' . ' ' •
4.50а000 * ,;,
но около
>
Депозити
въ
пристанищата-на.Бразилия.
да
се
излиза
съ
подобно
мно
п р о и з в о д с т в о т о на б а р у т ъ
Нуждата да се създаде ка- производители лозари въ Сли
П5СО0С0
;.„
• ••.,.иv,•
Бразилска
реколта.
1928/1929
год.
го пакостно за редовните тър
въ България — фабрика »Ро дъръ, подготвенни хора за-то венъ еж образували
40 работници
7.0С0000 , , ,
презъ
Други страни
говски
сношение
между
Ав
ва производство, които съ СВО 1920 година една обща коопе а плетачните и други спома
сица" въ Габрово.
35.000.000 TOMi
стрия и България предупреж
Консомацията до края на
Въ Ив. С. Паяковъ и Н. А. ИТЕ знания да допринесътъ за ративна изба, чрезъ която съ гателни . машини се обслуж- дение, да се изтъква на фиризвод ство въ Куба и-Европа'
още
ПОГОЛ-БМИЯ
успЪхъ
на
кампанията
се
определя
на
Халачевъ, търговци въ Габрово
общи усилия, да издигнатъ и ватъ отъ единъ нафтовъ мо- МИГБ въ Австрия преди да
23.000.000 торби. Новата' ре тежи. върху • цените, м Консдмв
се поражда идеята за барутна текстилната индустрия, еж под у насъ на подобающа висота торъ отъ '•• .
влезатъ въ връзка съ непоз колта не се очаква да надми цията н е е претърпяла ; уаеяи
тикнали
държавата
да
открие
фабрика и заедно съ още три
винарското производство. •
5 к. сили.
нати темъ фирми отъ Бълга не 8.500 000 торби Днешни це чение, което • да. обл:внчиг да
ма свой - приятели — Ив. А. това училище.
И наистина, успЪхите на
рия
и да ги кредитиратъ, да ни Rio 74/— Santos WO/—
ложението; Положени«>то.Днеа
Мила
и
симпатична
е
карти
И наистина, че то отговаря тази кооперация еж колосални,
Донковъ, Юрд. Т. Аврамовъ и
събиратъ
подробни референ
Захаръ•• — Увеличеното' п р е се чертае така:
Н. Драгановъ успЪватъ въ на една пжнма нужда въ про въ сравнение съ малкото вре ната въ тази фабрика, когато ции за последнитв чрезъ тър
изводството говори и факта, ме което имали и големите ЧОВ-БКЪ вижда какъ се е 'засжщата
Световна наличность
че цълия випускъ отъ това трудности, които е тр-вбвзло робилъ въ работата си самия говските камари, които даватъ
1928 г о д .
1927 т о д .
господаръ.и чрезъ своя непо- такива? референции съ готов
";'. 1906 г о д и н а
училище, около
да преодолява.
средственъ контролъ и ржко ность и веднага.
Европа
3.495.992 тона3.248.566 хона
да я реализиратъ, като състаНа края на града Сливенъ водство се стреми все повече
Варн. Търг. Инд. Камара еж20—25 д у ш и г о д и ш н о
Амер. Щати 1075 573 .
966.391 ; .
вятъ и подписватъ едно „Ус
една
хубава солидна построй да подобрява своето произ; що се е отнесла до външното
К ба
веднага
се
настанява
на.рабо
У
280.890
.
69.741 .
,
ловно" и внасятъпо 100 лв. чл
ка
съ
обширни
дълбоки
изби
бюро за външна търговия въ
водство.'
вносъ) като даватъ название та въ текстилните фабрики. . — това е кооператианата изба
4 852.455 тона
4.284.698-тона,
Виена,
подкрепяйки
напълно
Даже тази година е имало и „Шевка".
на дружеството: „Събирателно
постжпката на русенската ка
Консомацията се изчислява: 4.000.000 тона.
Недостигъ,
като не еж могли
д-во ф-ка „Росица" на Ив. С.
Още съ единъ погледъ при
мара и че никога единъ до
Памукь — Засеването въЩ
Днешни
цени: готова стока
да
бждатъ
удовлетворени
неПаяковъ и Н. А., Халачевъ —
влизането, тукъ личи умелото
"'
I
бъръ
търговецъ
неще
извърши
мерика
върви досега отлична М6Л1
колко искания за специалисти.
Габрово." .
ржководство и строгъ редъ
Една отлична и похвална I шикани спремо своя достав 15/6.1. кантаръ; Априлъ — Май Очаква се .засета плошь да ТалН
Училището
се
ржковрди
отъ
Съобразно нуждите, те систе
15/10.—
въ работата на вещия и енер- инициатива е тази на Окр. по
бжде увеличена съ 5 % .
№
матически еж увеличили внос крайно енергичния и трудолю- гиченъ директоръ на коопера стояна комисия да създаде чикъ.
Св-втовната
наличность
днесъ
е
4
924 000 бали с/4 6.672.000 лай]
бивъ
директоръ
г.
Кюлюмовъ,
ките си като на 30 X 1906 г.
цията инженеръ-химика г. Н. това нисше практическо окрж
Настоящата реколта е
«ЮОО.СОа.бали
еж достигнали капиталъ 55,000 който съ своята вещина", и Карамболовъ.
жно образцово мебелно учи
безпред-влна
любовь
къмъра
Остатъкъ
отъ
лани
е 0 ^ 0 " ^ '"'
лева.
Въ неколко обширни изби, лище.
.
ботата
си
е
уатълъ.
идеално
Консумация до края на реколтата '15 ( 000.000 ••»••• г
За постройка на фабриката
при идеална чистота еж под
Въ това училище, ксето
въ пм*
Манчестерски п р е ж д и : ^тен производство, главно
се избира место въ землището да съчетае теорията съ прак редени стотицит-в бъчви отъ основано' още въ 1910 г. въ
главно вЪ"П1
на с. Стоките, Севлиевско, въ тиката, откоято, •
Последнитв цени на едро въ денция къмъ повишение: база рика й увеличена консомацга
различни големини и за раз гр. Котелъ и отъ две години
Изгледа е здравословенъ»
местностьта „Лжгътъ" — по
кат
лични цели. Тукъ въ единъ преместено тукъ, добиватъ зна Пирейското тържище е ж : • < 16 а либри.
ш е с т д е с е т я х ъ ученици
"Световната наличйоств днес1
Метали:
—
Калай,
довери
горното течение на р. Росица
Царевица
българ,
ока
6*35
др.
отдвлъ
има
и
две
бъчви
по
ния
и
занаятъ
стотици
младе
и въ недрата на най-високия колкото еж тукъ въ училище
6 75 » ето въ този артикулъ не е сочи намаление отъ 9855^ той
жи изъ '•' ОКОЛНИГБ балкански Царевица ромън. »
10,000 л и т р а
връхъ на балкана — „Юмрукъ- то, извличатъ максимумъ знвЕчемикъ
солунски
»•
.
•
6 6 5 > възостановено и ясна тенден Днешна цена i J x n бМ&О*
краища и намфатъ своя по
нйя
и
опитность
за
своята
dne|
чалъ" — едно разстояние око
Брашно Канадско
.
> • ция не може се определи: база. Д л н а и / л и с т о в е —\
;
които еж наречени „Адамъ и минъкъ й пжть въ живота.
'
ло 45 км. отъ Габрово. Съоб цйалность.
I?*
I кач.
„ 1Т40 „ СвЪтовния депозитъ . днесъ се ни върху спесификаций. i
Цензътъ за приемане на уче Ева" %1
С в е д е н и я на Велико/Щу& ЛИ1
изчислява на 17.129 тона с/4
: 90 ученици
раженията да се построи тукъ
Брашно канадско
Въ отдела за варене на
товъ it Синове Лондонъ
фабриката еж били: водната ници въ това училище е VI
II к а ч ,
.
10-65 „ , 14.851-7- за януарий н. г.
спиртни
питиета има инстали тукъ изучаватъ въ всичкитъ
класно
образование.
Курсътъ
е
Anpec-ь: ;V; ;Christow &SQU «чн
Б а к ж р ъ : положението се
енергия, близостьта на веков
Б
р
а
ш
н
о
м
а
с
т
н
о
„
10"37..
п
г анич
рани '4 казани, последенъ мо- му детайли мебелното изкуст
16
MarWane London Е. Cv
характеризира,
съ
д
Р
е
н
о
ните, девствени гори, потребни
Трици
•»..••
2
20
„
ние
3 годишенъ. .
'"'
делъ за варене на произвеж во, и едновременно съ теоревъ самия процесъ на произФасулъ
българ.
••
9"60
,
я
вре
Всвка година се прйематъ даните тукъ спиртни питиета. тическитъ си познания Доби
. водството, .ефтината земя и пр. по 20—25 ученика, като сжще„
ромън.
".щ
'••
9'40
»
ние
Отлично впечатление внуша ватъ' и практически въ рабо
Отъ май, 1907 г. става ново времено излизатъ и толкова
,
сръбски
А*
ва единия депозитенъ отдвлъ, тилниците при училището.
приемане . на. членове,., между вече завършили училището.
Отъ 2^ мартъ,до.29*мартъ
едъръ
„ 14-50 „
който
е
разпределенъ
на
б
Съгласно
чл.
9
отъ
гл.
2-ра
които билъ и г, Павелъ Егеръ ; Тукъ въ тоя периодъ отъ
включително, Л92йгОД| j ^ .
Кашкавалъ мес
Курсътъ е 4 годишенъ
W
отъ
наредбата,
къмъ
списъка
отъ Русе, който поема и тех време се разучава вълненото грамадни резервуара съ . ВМБСтенъ
» 63 — я
Налични п р о д а ж б и .
и се прйематъ ученици най- Сирене бЪло, мена суровите и полуобработени
тк
ническата организация и рж- и.отчасти и памучното произ тимость по
.:
извика*.
малко съ 3 класно прогимна
материали
пропущани
безъ
ми
ководство на фабриката. Него водство, тъкачество, предачестно
„ 38 — я
40,000 литри
иена-з» •цв«» ц за
Артикулъ
зиално образование.
то
на
г
.
,
г.
индустриалците,
че
вото умение и вещина пови ство,апретура, боядисване и.пр.
100 «гр.
М а с л о М-БСТНО
86
—
я
п
До сега училището се е по Свинска масъ
преписи отъ индустриалните
.pi
шиха темпа на предприятието . Преди объдъ се водятъ те всЬки единъ. Тия резервуари
което всеки день печелеше оретически занятия, а следъ еж изработени: отъ арме-бе- мещавало въ грага въ не до1
амер. бъла
» 53 — , свидетелства не се, издаватъ ( Зимник".
тонъ и вжтре цвлит-в еж . об тамъ удобно помещение, но та Захарь амер.
нови' членове.
580
„ 22 — я обаче, по писмено изявено же Кукурузъ 18
обедъ практически.
шити съ дебело стъкло, тъй зи года на Окр. пост. комисия е
„
чехослав, „ 2020 „ лание на по голЪмите пред: Ечмикъ
За теоретическите занятия
приятия могатъ да се издаватъ Бобъ
че, образуватъ отъ само себе- издигнала, зад-ь- градската гра Волове живо
На 1 а п р и л ъ 1911 г.,
6
?5tt.
има уредени специални каби- с и п о е д н а г р а м а д н а бутилка дина едно величествено зда
г,
тегло
ока 12'50—16'50 » до 3 индустриялнч свидетелства Тикв. семе
дружеството е имало единъ
Кооперацията
произвежда ние, отъ сутеренъ и три ета Телета жи
(оригинални) разпределени по Слън. семе
активъ о т ъ : Застроени и двор-* нети съ всички видове уреди
показаните отъ тъхъ митници РЛхЖЬ
№
во тегло и 14-50-18-50
ни места 150 декара; незаст- необходими за производството,(най-фини и доброкачествени'жа, което тепърва ще се до
презъ които ще става вноса Фий
роени: ливади, гори и пр. 100 хиляди проби отъ чужбина по напитки, като вина, ликьори, върши и ще бжде единъ отъ Агнета жи
които ученицитъ правятъ раз
на материялитЬ з а ! безмитно
дек.; постройки 1984 кв. м ; боръ на тъканьта и въобще конякъ, вермутъ, мента, ромъ, най-хубавит% пеметници на По во тегло „ 17 - 1 9 - 5 0
Кюспе
пропущане и които ще важатъ
стоянната
комисия
за
нейното
же.твзенъ пжть въ двора, , ку всичко необходимо за опозна амеръ, мастика и всички видо
Овце живо
Срочни п р о д а ж б и .
само за презъ ония митници
д-вло за повдигане на родното
14 5 0 - 1 6 5 0
ли за трансмисии, сушилни. ване учащите се съ детайлите ве ликьори.
тегло
в
микиим. мамиш
за
които
еж
издадени.
Въ
производство
и
поминъкъ.
Напитките и вината се оттурбина, машини и пр. на стой- на производството.
Свини живо
Артикулъ
пеша ва
връзка
съ
това
министерството
Тукъ,
подъ
вещото
ржко
28—30
личаватъ
съ
своята
ароматичтегло
„
• ность 358,496 лв. срещу напъл
Ц!0«гр. 100 Щ
При" училище'то има малка ность, неженъ и елегантенъ водство на учители ученицитъна
търговията
поканва
индуст
но внесенъ к а п и т а л ъ отъ
изработватъ отлична мебелъ
Солунски пазаръ. рия лците да повърнатъ изда- Зимница 425 675' 775$
вкусъ и цвътъ.
450.G00 лв.
текстилна фабрика
денит^ имъ преписи отъ инду- Кукурузъ 182
— канцеларска, домашна, спал
6)0
600
Председателствувана
отъ
все
Тогава дружеството отъ съби кждето учениците прилагатъ
Последн
стриялни свидетелства, най кжо, Ечмикъ
ни,
скринове,
гардероби,
маси,
690
22
685
общо
почитания
старъ
лозаръ
рателно, се преобразува на
своите практически занятия.
н о д о 31 априлъ т. г.
г. Ат. Славовъ, кооперацията столове и пр ч които по еле Жито твърдо .
Бобъ
Тази фабрика, макаръ и*малместно
ока 7"30~7'50 др.
Анонимно а к ц д - в о „Росица"
Индустрйялцит^, които иматъ Слън. семе
крачи гигантски напредъ и е гантность и красота могатъ да
ка, има всичко необходимо за
бждатъ гордость за мебелната Ечемикъ менужда отъ вторъ оригиналъ Ржжъ
610
достигнала
да
бжде
важенъ
съ председатель Петко Кировъ, текстилната индустрия и тукъ
стенъ
. 495—495 » отъ индустр. свидетелства да
индустрия.
факторъ
въ
винарската
ни
ин
подлредседатель Н.. А. Хала учениците п р а к т и ч е с к и се
Училището изработва мебе Царевица ме
уведомятъ министерството за П р е з ь п о е л е д и о т о време
чевъ и директоръ Ив. С. Пая опознаватъ съ всичко което дустрия. Тя се намира въ не- ли и по поржчки, но работи
стна
» 5'95-6
. това като посочатъ и митни
. п р и с т и г н а х а . в ъ , Варна
прекъснатъ
строежъ
и
тази
ковъ. На 31 XII с. г. е напра- разучаватъ на теория,
'
предимно готова стока, отъ Брашно амер.
в а г о н и : ••.'.•',. •-',••••
цата за която ще искатъ -да
година
е
направила
доставки
венъ първия подробенъ баВъ фабриката има
I кач. 63Va кгр. 515—545 „ важи; издаденото имъ свиде
която всвка година на Петров5 зимница, 2 2 к у к у р у з ъ ^
на
всички
видове
необходими
лансъ. който е далъ първата
Брашно итал.
день устройва
телство.
6 бобъ, 1 ечимикъ, • 15- кюсп*
машини и ще бжде
13 стана
печалба отъ 57,988*87 лв.
ill кач.
440- -465 „
изложба — пазаръ
Дойдоха войните които из и всички други необходими
Брашно бъ.Г|Г.
и з ц ъ л о механизирана.
ВЪЯ.ЛГРС-.ЯЛ Н А Р О Д И Л В Д Н К Л
корениха много добродетели. машини — апретурии, бояд
торба 60 кгр. 470- -490 „
кждето
,
се
излага
и
сжщевреТази кооперация е изиграла
Външни обективни условия въ жийски, предачки и пр.
Фасулъ едъръ
менно разпродава стоката.
При фабриката има и лабо и голъма роль при направяне
'. нашата . страна взеха надмо
отъ Сърбия
1 3 - -13-80 .
Устроената!
миналата
година
.i-. . \
за '30 Мартчь 192В гед
_i_
щие. Членовет-Ь въ отд-влнит-Ь ратория, кждето ученицитв те „пробивъ" въ чужбина-за из
Фасулъ едъръ
изложба
—
пазаръ
е
имала
из
носъ
На
нашитв
вина,
като
еретически
и
практически
изу
индустриални предприятия тр-вб
\{<йШ№
На
вижотъРомъния
11
Банкноти
• ваше да употръбятъ свръхъ чаватъ оСновно' текстилното първа е направила жертвата и вънредно., гол^мъ успехъ. По- Масло нетопедайе (чекове)
сетителит-Б
,
сж
биле
въ
въз
%
риска
и
е
изнесла
140.С00
кгр.
усилия за да се„ борятъ съ бояджийство. ~™
но М-БСТНО
56
торгъ отъ тЪва което е постиг
купува! продава j ^ ку пу ва. |проА*|а
Фабрикати има за Двигател вино въ чужбина.
- разрухата.
Масло топено
нато
въ
това
училище.
И
елиьрюкселъ
100
белги
1933
1948 50^ 1933
-195125
Годишното
производство
на
Увеличението на основния на енергия една парна маши
отъ Сърбия
6 0 - -65
. Буда-Пеща 100 пенги
венци съ радость гледатъ на
2419
„Шевка" е средно около
капиталъ презъ 1922 год. отъ на отъ
243525
2
4
1
9
него като на единъ институтъ Сирене 6-БЛО
Виена
100 шилинги
1949
25 к. сили.
19з|^ 1949който създава полезни за се отъ България,
450,000 на 900,000 л в .
500,000 литри вино
Прага
100 крони
M0*Q, А\Ш
41^50 ;4142Й
Тукъ има настанени и 8 мо
Сърбия и Ру
бе си, за производството и за
Берлинъ
100 райхемар. 3Sl2 - 3325 ^ 1 3312 - 3341 $
съ пуснатите нови 450 акции I дерни дървени учебни стано и ракия, големата часть отъ родината граждани.
сия
32
Лондонъ
1 пира етер. 675— ' 6 7 7 4 5 675-^Ь 6808?
даде възможность на фабрика ве на които ученицитв тъкатъ която се преработва въ ликьо
Същото въ ва
Парижъ
100 франка .
544 — -54730! 5 4 4 - - -55055
„Росица" за новъ импулсъ за най-разнообразни финни па ри, около
рели
35
Атина
100 драхми
18350 ШЩ
18350 18605
работа. И, дружеството презъ мучни платна, покривки, чар
Кашкавалъ
бал
100 лири итал. 7 3 2 - .73450. 7 3 2 - 73815
Милано
30,000 л и т р и .
последнитв години доби ши шафи, салфетки, пешкири и
кански
50- -52
100 крони
Сгокхолмъ
3719рокъ вътрешенъ и външенъ пр. които по краски, неж373250 3719^- 375l;if
Кашкавалъ пол
За изнесените миналата го
1С0 леи
Букурещъ
'8635
кредитъ, подобри и "• повиши ность, разнообразие и хармо дина отъ тази кооперация ви
ски
48
67 ~ 8620 ;;Ш
100 динара
БЪлградъ
Търговската камара въ фепроизводството си, опресни и ния на цвьтовегБ както и по на въ чужбина се появиха
Кашкавалъ отъ
24350,
'гДб^О]
Цариградъ
1
лирв
тур.
7020,
модернизира машинигв си и солидната си изработка извик- много похвални отзиви, а в. лдкирхъ (Австрия) съ окржж
20
7 0 8 5 1 ^ 62 94 23 0' - [LЩ
j TбlШ
България и
Женева
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