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Изложението по законопроекта за насърд. м. инду
говския балансъ пасивенъ.
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Вписване нови индустрии. Освобождаване отъ Количеството на недостига.
Изтеклата 1927 г. премина
данъкъ Концесиите. Гаранции за индустриялците.
Споредъ Официалнигв данни отъ българското народно сто
Зоните се разширяватъ.
на Б. Н, Банка, търговския панство при, много по-добри
Храните
въ G. И. България.
девидентигБ, връхнини
балансъ презъ м. февруари условия и съ много по-добри По поводъ решенията които доходъ,
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адонзвешпя.
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разни
общин
(Изъ рапорта на иашия коксулъ въ Милано г. Д-ръ М Шипковенски). свършва съ единъ твърде го- резултати отъ 1926 г. Презъ парламентарната комисия по ски такси, акцизи, фирмено
на търговията
Снабдяването съ храни насе
България следъ войната бв| февруари, мартъ, априлъ и май лъмъ пасивенъ остатъкъ, вно изтеклата година се забелязва министерството
право,
кантарини
се
плащатъ.
е
взела
по
законопроекта
за
лението
въ Западна България,
явенъ изоазитель на оголенъ: тая нужда все повече се чув сътъ възлиза на 17 мил. кгр едно подобрение на положе насърдчение мъстната индуст Къмъ това тртзбва да се прии съсипанъ народъ, на разру ствува и тогава цената на пти стоки на обща стойность 577 нието и отслабване на стопан рия Съюза на индустриялцит-Б бавятъ сумите събирани за макаръ и бавно продължава.
Основани еж въ градоветв и
мил. лв. срещу износъ сжщо ската криза. Стопанството се
шено стопанство, разнебитени ците дббива се покачва.
фонда О. Осигуровки, който въ селата стопански комитети,
е
изработилъ
е
д
н
о
изло
отъ
17
мил.
кгр.
стоки
само
за
финансии. Отъ никжде помощь, Досега се наблюдаваше какъ
намираше въ \ една по-добра жение, което 6 t връчено на за 3 години е нарастналъ надъ
които определятъ количество
отъ всекждъ- разтворени теф вс,еки се надпреварваше да около 360 мил. лв. т. е съ па конюктюра, която има изгледи министъръ
200 мил. лева и се е образу- то отъ храни което ще бжде
председателя
Ляпсивно
салдо
надъ
200
мил.
лв.
тери за плащане на стари и внесе и искара на пазаря по
да продължи и презъ текуща чевъ, министра на търговията валъ главно отъ вноските на
необходимо за изхранването на
нови непоносими задължения. вече птици и въ резултатъ вм-fe
Съ изключение на пшеница та година. Тази констатация Бобошевски и парл. комисия. индустриялцигв, внасящи въ нуждающите
отъ населението
Единствена Италия се притече сто печалба, голъма загуба. та и ечемика, които показватъ правимъ отъ прегледа за поло
Въ изложението еж подло него не само своята часть но и добитъка до новата реколта,
на! помощь на българските Бълг. държава тр-вбва да се увеличение на износа, всички жението въ разнитъ- отрасли жени
преценка решенията, и тази която следва да се о- т. е. още за 4—5 месеца.
търговци въ даването имъ сто яви въ помощь, като снабди други по-важни артикули от- на народното ни стопанство. които на
засътатъ
дълбоко про- държа отъ работническите Общата цифра на това ко
ка на дългосроченъ кредитъ бълг. експортьори на птици съ белезватъ значително намале
надници. При това положение
Външната
търговия
презъ
каранит-в
въ
законопроекта
и ликвидиране на мораторнигв специялни вагони — кафези. ние. Презъ февруари еж из 1927 г. показва едно по силно принципи и които ще се отра- въ скоро време голяма часть личество мжчно може да се
имъ задължения при сносенъ Тогава нашия експортьоръ ще несени въ хил кгр.: тютюнъ развитие и свършва съ акти зятъ по-зле върху индустията. отъ капитала на индустиялни- определи. Всеки случай тя ще
бжде твърде голъма. Само за
камбияденъ курсъ. Италиянци- може да товари по 5000 птици 1,890 срещу 4 002 отъ януари.
търговски балансъ въ Нъкои отъ решенията даватъ тв предприятия ще се прилъе Б-влоградчишката околия спо
те намЪриха благоприятна поч въ вагонъ, което ще рече бли царевица 5,718 срещу 12,468 венъ
полза на Б ъ л г а р и я о т ъ основание да се твърди че се съ този фондъ.
редъ мнението на компетентни
ва за пласиране на своите про зо 30% економия въ навлото, за януари, пшеница 1,848 сре 510,541,435
лв/ срещу паси допустнаха грешки: пренебрег- По въпроса за концесиите лица ще еж необходими 100
изведения на българските па а това отъ друга страна озна щу 1648, ечмикъ' 787 срещу венъ търговски
отъ ватъ се мненията на най-ком- съюза не е привърженикъ на вагона царевица. Освенъ това
зари, което обстоятелство за чава калкулиране цена за бор 627, пшенично брашно 987 сре 526,222,045 лв.{за балансъ
1926
г.
петентнитъ и най-безпристраст концесиите и споредъ негово зоните въ които се чувствува
сили вноса на Италия въ Бъл ба съ конкурента.
щу 1552, бобъ 512 срещу 1116
схващане те еж безпред липсата на храни и въ които
Земледелиетр презъ 1927 г. ните институти, а се взематъ то
гария, щото презъ 1919 г. бъ J Бълг. тютюни, пашкули, ко
метни
и излишни въ малката
Големото
пасивно
солдо
се
подъ
внимание
странични
на
за 345,900,000 лв. презъ 1923 г. ; прина и птици поставени на дължи преди всичко на силно показва подобрение, Общото строения, диктувани отъ дема територия на България Всички се изчерпватъ запаситъ посто
се увеличи на 846 мил. и презъ здрава експортна организация, намаления износъ на тютюна. производство на зърнени хра гогия и отъ преследване на концесии, които до сега се янно се увеличаватъ. Така, до
като преди 2—3 седмици въ
ни презъ годината въпреки
1925 год.на 1 милиардъ и 20 могатъ да уравновесятъ въ
— чужди на праволиней даваха на разни индустриялни Ломска околия не се чувству
мил. лв. Следъ това забеляз | кжсъ периодъ баланса на тър- Това намаление тр-вбва да слабата реколта на царевица цели
предприятия не еж допринесли ваше липсата на храни, за сега
стопанска политика.
ваме едно спадане въ италиян- j говията между Италия и Бъл се обясни съ нъкои сезонни показва увеличение отъ 266 ната
никакви по особени резултати, и тамъ почна да се чувствува.
Комисията
не
само
че
не
причиниЯко
прослед
жъ
бъл'
хил. квинтала. Засътата площь
ския вносъ презъ 1926 и 1927 г. гария. като не се забравя, че
прибави нтзкои нови производ отъ тия зарегистрира остана Отъ проверкит-Ь които се на
средно съ 850 мил. лева.' Циф , пазари не се импровизиратъ, а гарската външна търговия е увеличена съ; 114,967 хект. ства,
непредвидени въ досегаш лата насърдчавана индустрия правиха се вижда, че въ Севе
презъ последнигв години, ще въ сравнение съ 1926 г. Об
рите на българския износъ на се култивиратъ.
ния
законъ,
но заличи и Н-Б- Има, дори случаи дето конце роизточна България има до
видимъ,
че
само
презъ
м.
фез
щото
производство
на
масле
италиянските тържища докато Вноса на бълг. птици въ
кои
производства,
които днесъ сията е действувала пакостно статъчно запаси отъ храни, отъ
презъ периода 1919—1924 г. е Италия, ако и незначително ще руарий износътъ поизключе- ни и инцуетриялни растения еж покровителствувани,
безъ Предприятията добили конце които ще може да се удовле
ние
е
билъ
по
голъмъ
отъ
презъ
1927
г.
сжщо
показва
средно по 300—450 мил. лева, даде задоволителни резултати
сия, може да не се развива
да
се
държи
смътка
за
значе
то презъ последнигв години се и подказва по-здраво пипане вноса. Въ всъки случай, пасив увеличение въ сравнение съ нието на тия индустрии. Мо по свои вжтрешни причини, а твори нуждата на Западна Бъл
гария.
ното.
солдо
за
първите
два
вижда еднз увеличение: презъ за да бждатъ резултатите още
1926 г. отъ 258,620 кв. Увели
на комисията е, че за въ сжщото време не дава
Въ И"БКОИ околии въ Северо1925 г.на 771 мил. лева, а за по-задоволителни, както по це месеца на т. г. се намалява чено е производството на всич тивътъ
съ около 30 мил. лв. понеже ки отделни видове индустр. конопроекта е билъ ликвида- възможность да се инсталирва источна България гол-вма частъ
първите 9 месеца отъ 1926 и ни, така и по качество.
което схващане е въ сжщия районъ други пред отъ храните не еж били изне
1927 г. имаме 590 и 343 мил. j Опита който се направи тази търг. балансъ презъ -януарий растения съ изключение на цирненъ,
погрешно
и
За приятия. Дали едно предприя сени до сега на пазаря благо
6-Б
силно
активенъ.
лв. Огъ тия цифри се вижда J година съ вноса на едъръ бълг.
тютюна и рапицата. Най силни конъ, който несъстоятелно.
тие ще се развива или не за
ще
важи
15
годи
каква колебливость представ добитъкъ въ Игалия подсказва
увеличения показватъ слънчо ни, съ който не се предреше- виси по редъ причини, но не дарение на неблагоприятните
лява нашия износъ за итал. пжтя който тр-вбва да се изгледа — отъ 115,821 кв. на ва окончателно и категорично и по конц. привилегия. Прике' условия за транспорта. Съ от
лазари. Най-очебиющето е„фак- бервг- именно;-вноса - ncv-лице
356747
и; памука,— Отъ бждвщата ни индустриална гр- ра съ захар, фабрики е поу криването на Дунавските п«"Розовата култура._._; 5С06 кв- кв,
станища има • onacHocrt^f? ч и а
та, че баланса на итало оъл- на жива стока, като волове е
презъ "1926 г. на 4900 литика
чителенъ.
и
въ
които
се
внасятъ
се започне отново износа "на
гарската търговия е активенъ опасенъ й свързано съ голЪми Производство и износъ. презъ 1827 г.
редица важни изложения не е За единъ . индустриалецъ е храни, поради което страната
Преработването.
за Италия и пасивенъ за- Бъл рискове, виждайки факта, че
За общото подобрение на
важно да бжде гарантиранъ, да остане въ последните ме
гария. Тая пасивность или тоя Италия представлява добъръ Бьлгарската розова култура българското нар. стопанство ликвидационенъ.
че
условията при които той сеци до новата реколта въ гоСъюза
желае
да
не
се
скадефицитъ се увеличи средно пазаръ за пласментъ на тоя която презъ време на войната презъ 1927 г. говорятъ и пострюва проекта на министер, влага капиталите си въ инду л-вма нужда отъ такива. Тази
по 300 *шл. лв. въ тяжесть на рйдъ стока.
бъше доста занемарена, отбе- стжпленията въ държавното ството, а да се попълни съ стрия, н-вма да се накърнятъ опасность се увеличава съ об
България. '\
Не малъкъ шансъ има въ леза презъ последнитв години съкровище.
Постжпленията
Италия внася въ България : Игалия зз пласиране на бълг. едно ново засилване. Розовигв през първигв 9 месеца на следното: производство на из или влошатъ презъ целия пе стоятелството, че на Виенската
първо м%стр заематъ памучни фасулъ, кукурузъ и то съ за градини въ България покрива финансовата 1927/1928 г. въз- делия отъ искуствени текстил риодъ докато е въ сила зако борса храните, освенъ царе
те изделия (прежди и тъкани, доволителни резултати, тъй ха до къмъ 1912 г. едно общо ли?а на 5:303 мил. лв'. срещу ни влакна, механическо обра нътъ, който му дава известни вицата се КОТИРЯТЪ добре.
Вследствие с^жпата и недо-'
боядисани и небоядисани)::ледъ като италиянския народъ кон пространство кржгло 9000 хек 4,880 мил, лв. за еж щото вре ботване на дърво; графическо насърдчения и облаги. Тоя
изкуство и книговезство. Да сигурность е подчертана въ статъчната храна добитъка въ
това идатъ колониалните сто сумира много фасулъ, а куку тара. Понеже голъмъ брой ро ме презъ фин. 1926/1927 г.
се прибави нова алинея, която чл. 13 бук. „Г", обаче, парл. Западна България е отпвдналъ,
ки, химическите и аптекарски руза го употребява, не само зопроизводители се отдадоха
Числото
и
стойностьта
на
да
дава право на министра на комисия е сметнала тая въп вследстве на което се затруд
артикули, автОмобилитъ и най- за иидустриялни ,цели но и за презъ военнитъ години на тю
протестиранитъполици
презъ
търговията
или на министер росъ за маловаженъ и е оста нява орането и сеидбата и пропосле художествени изделия. угояване свине и птици.
тюневата култура, това про 1927 г. въ сравнение съ 1926 ския съвътъ да признава за вила да продължава досегаш лътните
посеви ще бждатъ по.Огъ това ясно се вижда, че Добъръ пласментъ въ Ита странство спадна презъ 1919 г.
българския пазаръ представля лия намиратъ сръбскигв су на 7917 хект., а по кжено на год. сжщо показватъ нама покровителствани и такива про ното положение т. е. да се малко.
изводства които не еж изброе правятъ изненади.
ва сигуренъ пласментъ на ре шени сливи и гжби. Тръбва да 4 хил. хект. Едвамъ презъ 1923 ление.
Заключението на съюза е че
ни въ закона, но които еж
дица италиянски артикули.
Емисията
въ
акции
презъ
потърсимъ да пласираме и на год. t нергичнит-в мърки за спа
законопроекта
изработенъ отъ
полезни
и
отъ
особено
значе
България внася въ Италия шитв сушени сливи. Тръбва сяване на тази най старабъпг, първигв деветъ месеца 1927
вото на търговията съ съдей Тютюня въ България.
произведенията на селското най напредъ да се научимъ да национална култура дадоха из г. споредъ сведенията на Б. ние за стопанския животъ на м
ствието на други м-ва, т. и.
стопанство: тютюни, пашкули, амбалираме стоката, тъй както вестни резултати. Огъ тогава Н. Б. възлиза на 194,442 хил. страната.
Презъ 1920 г. въ България
камари е ималъ предвидъ всич
зърнени храни, семена, птици, изисква консуматора, въ ка се забелязва бавно засилване лв. срещу 172,717 хил. лв. Днесъ техниката се развива ки
е изработенъ и платенъ банпоуки
отъ
опита
и,
че
все
яйца, сурови кожи отъ дребенъ сички отъ по 25—50 кгр. съ и презъ 1926 г. достига 4900 презъ сжщото време на 1926 бърже и всъки депь ни дава ко посътане ще се отрази деролъ въ България: 2,347,643
нови работи. Никой не е въ
добитъкъ (ярешки и агнешки), настифени и подбрани по го хект. при производство 382,448 година.
пакостно върху нашето произ кгр., а папироси 1,059,062 кгр.,
фасулъ й едъръ добитъкъ.
лемина сливи.
Неформираниятъ презъ пър състояние да каже какво ще водство.
презъ 1921 год. 2,466,908 кгр.
мускали (по 5 гр ).
До днесъ България не е усНай-после бълг. кожи, които Срт.дното количество полу вигЬ 9 месеиа на 1927 въ бжде следъ 2, 5 или 10 годи
тютюни и 1.862,518 кгр. цига
ntna да наложи плзсменти на еж оставили неизличимо име
стрината капиталъ (безъчужде-, ни та да го предвиди още сега
ри. Следъ това количеството
своите изработени тютюни, на италиянските п-зари подъ чени розови листа възлиза на страния) възлиза на 143,275 въ закона. Следователно по
на изработения тютюнъ посте
около
1750
кгр.
на
хектаръ.
главно цигари. Повече отъ 50 j името „ВБТО Булгаро" което
хил. лв.. а за сжщото време добна компетентность на м-ра
пенно спада. Презъ 1923 г. е
Презъ
1926
год.
1
кгр.
розово
на
търговията
или
на
минис
чуждестранни марки на изра означава истинни бълг. кожи,
презъ 1926 г. неформираниятъ
1,625,693; 1924 год. — 13,179;
За
износъ:
•
масло
е
получено
само
отъ
ботени цигари пласиратъ сж- могатъ да намерятъ широкъ
капиталъ е билъ 110,262 хил. терския съветъ е актъ на
1925 г. — 17,354; 1926 год. —
2830
кгр.
розови
листа.
Средно
предвидливость.
Царевица С. Barras &. С. Balas-29,118 и 1927 г. — 25,624 кгр.
ЩИ/ГБ на л италиянския пазаръ. пласментъ въ тапицерската и
лева.
обаче
за
1
кгр.
розово
масло
За голямо очудване до днесъ мобилна индустрии. Случайни
Освобождаването отъ данъкъ konis Trikala (Greee).
Презъ тия години производ
нито една българска фабрикане опити еж правени и резулта- еж необходими 3500 до 4000 Влоговегв въ страната, сжщо е действително една облага, Захаръ и царевица D. Z Zacha-ството на цигари се е увели
показватъ
увеличение,
което
е
кгр.
розови
листа.
е потърсила да пласира СВОИГБ ТИГБ еж били задоволителни.
ropoulos Volo.
чавало: презъ 1922 г. 2,666 9^0
особено засилено въ популяр- която може да подкрепи бълг.
цигари тукъ,. гдето съ милиони
Ако речемъ да изброяваме Цената на розовигв листа се нигв банки. Процента на сроч- индустрия въ състезанията й Разни бъмарскн произведения
кгр.; 1923 г. — 3,100,018 кгр.;
цигари се консомиратъ еже ВСИЧКИГБ артикули на бълг. уговаря вс-вка година между
съ чуждестранната. Тъкмо по J. G. Jeanides & J. N. Galaboff 1924 г. — 4,169 069; 1925 год,
нитЬ
шгагове
е
билъ
между
8
розопроизводителите
и
фабридневно и гдето българскит-в народно стопанство ще видимъ,
тоя въпросъ комисията е на Athfenes r. Hermes et Kirikion -- 5,187,936; 1926 г. 4,664,038
цигари .иматъ всички благо че ВСИЧКИТ-Б могатъ да наме кантитъ на роз. масло. Тя се и 10»/о..
правила сжществени изменения № 2 и 3.
и 1927 г. — 4.573,528 кгр.
приятни условия да намерятъ рятъ добъръ пласментъ на движи ср-Бдно между 12 и 15 Лихвения процентъ на част- като възприела само освобож
Дървенъ материалъ, захаръ, Презъ 1927 е изработено и
лв. за кгр. Почти целото про нитЪ банки показва спадание даването отъ данъкъ сгради, бращна, сирене, кашкавалг и бобъ
широкъ пласименгъ. Гръцки италиянските тържища,
изводство отива въ чужбина, презъ 1927 г. като достига до а е отхвърлила постановление A G- Loison & G. Е. Christo- платенъ бандеролъ за тютюнъ
цигари се продавали по 7 лири
главно Франция. Износа презъ 14 13 и 12% при сконтото. то за постепенното преминава doulides & Go Limassol (Ghypre) за лула I кач. 530 кгр,, II кач.
20 цигари.
25,094 кгр., Ill кач. и екстра за
последнигв години е билъ: Числото на безработните презъ не къмъ пълно плащане на
Относително пазаря на бълг.
Зърнени храни Dem. & Ath пури НБма. Папироси: специ
1913 г. — 2948 кгр. за 77 мил. 1927 г. не показва сжществено данъкъ занятие (респ. върху Zaphirlades, Alexendropolis (Dede
птици, може да се каже, че
ялни 1,712 кгр., екстра-екстра
бълг. търговецъ на птици може Представители отъ чужби зл. лв.. 1924 г. — 3617 кгр. за различие отъ това презъ 1926. дружествата) и твърде важна Agateh).
3065 Числото на безработнитъ само точка за избавянето на бълг. Сарашхи артикули Freres Grul 1,917 кгр. екстра 86827 кгр.,
да развие една отлична екс на за покупка на тютюни 90.4 мил лв. и 1926 г.
кгр. за 207 9 мил. лв. и 1927 г. отъ едрите индустриални пред индустрия отъ изненади отъ les Stamboul — Galata r. Mah I кач.— 583,473 кгр, II кач.—
портна търговия, стига да се
въ България.
(отъ януари до септември) 1838 приятия е достигало до 23000. страна на държавата или об- moudie 59; Hakki Sabri Freres 526,460 кгр., Ill к. - 3.373 139
научи да познава, добре пия
КГР или всичко 4,573,528 urp.
ната на която пласира ПТИЦИТЕ Представителитъ- на полско кгр. за 145.3 мил. лв. отъ ко
ЩИНИГБ, Освобождаването на Stamboul r. OiuounTcharcbi, 108 448 кгр. енф^е, износъ въ
то
правителство
и
полската
ито
1333
кгр.
за
103.1
мил.
лв
и да е специалистъ въ тая
Що се касае до производ фабричните сгради отъ данъкъ Mehmed Cherif Stamboul i. Ouzoun чужбина 41.127 кгр., а всичко
търговия. Между нашите тър тютюнева режия еж обиколили е за Франция, а 193 кгр. за ството на розово масло тръбва не тръбва да се смета облага. Tcharchi 74; Saradji Zade Hakki 4.59^ 6С0 кгр. Презъ януарий
говци липсва здрава и добрз всички по важни наши^ютюно 14.8 мил. лв. за Германия. Дър да се отбележи, че розовата Яко е право да се обложатъ Freres Starndoul r. Haraibie 6.
19i8 r. е изработено 340,191
съ-ласуванг} организация, която производителни центрове. Tfe жавата събира при износъ ми индустрия работи днесъ въ по- данъкъ фабр. сгради и маши
Въглена киселина Chambrc de кгр. а февруарий 1928 година
сж
закупили
за
полската
ре
то
около
30
si.
лв.
организация да канализира ре
голямата си частъ съ модерни ни,'логично е да се обложатъ Commerse, Constanza.
354 729 кгрдовно и точно за сезона сгока, жия повече отъ половинъ миТвърдението
на
розопроиз
Добитъкъ ( Paaola & Aquilinu Пр»зъ 1926 г. броя на тю
сръдства.
Днесъ въ страната и инструментитъ на землед-feлионъ
кгр.
суровъ
тютюнъ
и
а не кйкто 6 t до сега ^- ми
водителите, че розовата кул има ньколко ГОЛ-БМИ модерни леца и занаятчията. Ето защо Malta, ч
тюнопроизводители! ъ въ Бъл
ланското тържище, блокирана еж въ преговори за сключване тура не се рентира е до изве дестилации и около 30 коопер. освобождаването отъ данъкъ Дървени въглища, дърва за юрене
гария е възлизалъ на 132,107,
на
нови,
крупни
здвлки.
отъ м*стна стока, добре угое
стна степенъ право. Това е работилници, които разпола- сгради не е облага и не трвб- G. 0. Papadopoulos, Saloniqu Im презъ 1927 г. е засъта площь
на неподредена за продажба, Пристигнали еж въ страната вследствие старитъ и нецеле гатъ сжщо съ модерни и от ва да се правятъ изчисления meuble Cossa 79.
отъ 25,640 хект, срещу,31,549
[й .българските птици се про- и представители на австрийс съобразни методи, които се говарящи за цельта съорж- върху това, което се давало на
Зърнени храни и варива Comtoirпрезъ 1926 г. Презъ 1927 г. е
аватъ на загуба. Тр-вбва да се кото правителство, които еж прилагатъ все още при отгле жения.
индустриялцит-Б съ това осво Commercwl & Industriel Salonigue изнесено тютюнъ на листи
азбере, че пазаря на бълг. въ обиколка изъ провинцията, ждането на розите. По тази
бождаване. Повика, че инду r. Tsitmiski, Palaus Usiel 14.
26,611,821 кгр. на стойность
йци . въ Милано почва отъ въ свръзка съ покупката на причина еж взети м-врки за ра
стриялците не плащатъ да
Тиквено и слънчогледово семо
2,117,095.46?
лв.. кзето отъ
».-•••/
редатауна януари, т. е. тогава. нови тютюни.
ционализиране отглеждането
нъкъ е едно тендециозно ге Jsidor Fishmann Tel tAviv (Pales бандеролъ 695,608,739 лв., конРекламирайте
въ
Варнен^
.
Чехославашката
режия
сжщо
огато; щока огъ италианските
на рози. Така че, очаква се
нерализиране. Освобождаватъ Una).
сомация 4,590,600 кгр.
птици е почти на изчерпване така е изпратила свой пред следъ нъколко години розова Търгов. Индустрияленъ ве се само отъ данъкъ занятие
Дървенъ строителенъ матенуждата отъ чужда стока ставители за покупка на тю- та култура у насъ да стигне стникъ, който е разпростра и данъкъ сгради, всички дру риялъ Genova Gorso Andrea PoБългари, обичайте родно
агючва да се чувствува. П|резъ уюни,
своята висота.
ги като данъкъ върху общия desta 5 a interno 8. i
ненъ изъ целата страня.
то производство!

Предложения в запитвания.
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Нелоялно
„Трапезица"
I Б ъ л г а р . фабрика за шевни
к о н ц и -.* В. Т ъ р н о в о .

извършва съ. една вещина, а»
куратность и съвестностъ, ко
ито еж гаранция за успеха на
това предприятие. И наистина,
хубавото име съ което се ползватъ на пазаря конците,на
.Трапезица" д о к а з в а т ъ тоя
успехъ.
Конците се обработватъ отъ
полуобреботенъ изключително
египетски памукъ, който, до
казано е, е най-подходящъ за
това производство.
Предачното отделение — ко
ето е и главното, има 7 голе
ми машини съ

Постоянството и упоритостъта за отстояване наченатото
д%ло еж едни отъ главните
условия, които требва да легнатъ въ основите на всеко
предприятие а най вече, въ
търговско или индустриялно та
кова, които има да се борятъ
съ хиляди предвидени и не
предвидени пречки. Яко тия
правила не 6txa легнали въ
основите на фабрика „Трапе
зица", тя би требвало до сега
2100 в р е т е н а . ,
да преустанови сжществуваМашините еж споредъ послед
нето си.
ните изисквания на техниката
О с н о в а н а 1910 г.,
и за това даватъ и съвършено
още на следната — 1911 год. по качество производство.
Има специаленъ отделъ съ
фабриката постига злополука
като изгаря. Но, нейните сто апретурни машини, пълначки
пани и ръководители пакъ я машини, бояджийски отделъ
възобновяватъ за да я пости за химическо боядисване на
гне следъ две го дини —1913 г. преждата и пр. На работа еж
— нова злополука, като я съ заняти работници и работнички
баря гол-вмото землетресение. средно
100 д у ш и .
Но постоянството и упоритостьта на стоящите на чело на
При фабриката има постро
фабриката не се сломяватъ и ени спретнато и чисто под
ТБ я възобновяватъ наново.
редени хубави жилища за часть
Отъ тогава, фабриката по отъ работниците.
степенно се развива и разши
Въобще, освенъ съ своето
рява, и днесъ тя е едно отъ отлично производство, фабри
най-хубавите ни индустриални ката прави впечатление и съ
заведения, както по своята у- своята хубава уредба и спретредба, тъй и по своето пре натость.
възходно производство.

които почти всички еж и ак
ционери въ фабриката, — сле
дователно и пряко заинтересо
вани, фабриката извънредно
бързо разширява своето про
изводство, като постига и та
кова качество на платовете си,
което ги прави едни отъ най
търсените на пазаря.
Въ фабриката до сега имаше

Предприетата
отъ нась
инициатива за една пндустриялна анкета още преди два
месеца за опознаване читателитп> си съ патето родно
производство, която ни кост
ва много^ средства и трудъ
като единъ отъ редакторитп
ни лично обхожда
индушриялнитп заведения изг страна
та, се използва много нелоял
но отъ нтъкои вестници. Тгь
просто препечатватъ нашитп
описания и не само не сгобщаватг че заимствуватг отъ
насъ, но ш даватъ като собственъ трудъ.

г

Пазарни цени
споредъ последния бюлетинъ
на Варнен. Търгов.-Индустр.
Камара.

Кожи и обущ. материали
Кйоселе французко 230 лв.,
кйоселе българско 130—150
лв., мешинъ белъ 200 лв., марокинъ 200 лв., ю ф т ъ ч е р ъ
230 лв., вакети бели 220 лв.,
желятинъ сантрачъ 220 лв.,
боксъ черъ Корнелиусъ А. 95
лв., боксъ черъ Корнелиусъ В.
90 лв., боксъ.черъ Корнелиусъ
С 85 лв.. боксове други 70 лв.
шевро гризонъ ,80 шевро Кор
нелиусъ 65 лв. шевро местно
50 лв., конци ленени 220—240
лв., мушами 75 лв., клечки за
обуща 22 лв., гвоздеи обущар
ски 23 лв., налчета бели 24 лв.
папъ 35 лв., мукави 1 връзка
305 лева.

"

' vЖелезария.'. ;>r"-:y.'v;-j
•• ;Цеии*1. кг.р..•,'.• ^ : : р - 0
Ж е л е з о профилирано &Щ яв,,
путрели 6 лева, железо 6»лг.
за прозор. 5'80 лв., терм. = з«
прозор. 5 80 лв., железо ща^едско 12 лв., железо на обли пръ
чки белгийско 5*80 лв., желе
зо обли пръчки германско580
лв., чемберликъ 6 ! 50 лв., шйн*
5'60 лв., телъ бодливъ 11 лв.,
гвоздеи 11 л е в а , ламарина
железна 12 лв., ламарина гЬлванизирана 20 лв., тенеке.бело
90 лв., цинкъ 27 лв., олово
22 лв., медь новъ 70 лв., гмедъ
старъ 30 лв., чугунъ английски
3*60 лв., чугунъ германски 3*60
чугунъ белгийски 3'60 лв.,

Колониални с т о к и .
Цени въ килограмъ.
Захарь ситна.26 лв., захарь
30 стана.
на квадрати 27 лв., кафе 118
Но какво интензивно произ
лв. кафе 106 лв., оризъ плов
водство е имала всеки ще ви
дивски 22 лв., оризъ италиян
ди, като изтъкнемъ че се е
ски 21'50 лв., пиперъчеръ 180
работило непрекъснато на две
лв., пиперъ червенъ 28 лв., чай
смени и е достигнало годиш
230 лв., маслини волоски екст
но производство отъ
Нека втки прецени какъ ра 32 лв., маслини вол. дуб.
300,000 метра.
тргьбва да се окачестви та екстра 34 лв., маслини сюпериоръ 36 лв., маслини специаТия успехи се дължатъ глав кава постлпка.
лите 40 л в , маслини дуб. спец.
но на извънредната добра ор
45 лв., маслини Luko 50 лв.,
ганизация, въ строгото раз
масло дърв. айвалийско 85 лв.,
пределение на времето и въ
масло дърв. митилинско 85 лв.,
Ж и т а (за 100 кгр.) (въ френски франко) за френските,
математическата предви д л имасло Соя 60 лв., масло слън
туниските и алжирски жита и индокитайска царевица;; въ
вость на ржководителите на
чогледово 32 лв., масло коко
фабриката.
сово 62 л в , хайверъ тарама90 долари — за американските жита и въ тонове и шилинги
_
,
м.«'
Благодарение на това, фаб П ъ о и з в о д с т в о т о въ Свилен- лв, лимонова кислота обик. за останалите жита и царевици.
Френски (споредъ качеството) 152—173 фр. кафъ Mapриката бързо разраства произ г р а д ъ к ъ м ъ втора р е к о л т а . 160 лв., лимонова кислота кри
водството си за което се оказ М е ж д у н а р о д н и т е пашкул- стална 165 л в , бахаръ 120 лв. силия; твърдо алжирско хект. тегло 80-кгр. 169 фр. кафъ
ни т ъ р ж и щ а .
ва тесно досегашното помеще
кимионъ Ю0 лв.. канела 1С0 Марсилия; мароканско меко хект. тегло 79 кгр. 170фр. кафъ
ние и машините недостатъчни.
Българското бубарство води лв., карамфилъ 160 л в , ана- Марсилия; Плата (тона) хек. тегло 79 кгр. 226 ш и л ; МаниЕто защо, предприето е раз своето начало още отъ 1840 г. сонъ 25 лв. сапунъайвалийски тоба 3 5"95 долари; руско липсва.
Ц а р е в и ц а : кафъ Марсилия, плюсъ разноски и такси.
ширение на фабриката и е по Неговото родно место и не- 48 лв., сапунъ местенъ 40 лв.,
строена нова сграда, поголема говиятъ и до сега ней-важенъ сапунъ марсилски 1050 лв., ме Плата разполагаема тона 195 шил.: бесарабска тона 187 шил.
_
отъ досегашната, широка, свет центъръ е 'Свиленградъ. Кли стенъ типъ марсилски 7Q0 лв., индокитайска, жълта 100 кгр. 118 фр.
ла и хигиенична, въ която е матичните условия
въ тоя свещи 1 кач. европейски 65 лв.,
В а р и в а : Кафъ Марсилия ф а с у л ъ : Румънски (Danube)
започнато инсталирането на градъ еж особено благоприят-j свещи II кач. европейски 60 лв., нова реколта тона 16 15 шил.; румънски (Moldavie) нова; ре
още 30 новодоставени стана, н и з а отглеждането на така свещи III кач. европейски 55 колта тона 18 15 шил. Български липсва.
така че, тия дни фабриката наречената багдатска
раса, лв„ свещи местни 52 лв., воЛ е ш а : бомбайска тона 12 лири ст. 15 ш.; калкутска
ще има вече
която дава белъ като снепь и съкъ местенъ 150 л в , восъкъ тона 12 лири ст. 7 ш.; Руска тона 21 лири ст. Ю ш.; марок*
Шевните конци
мекъ материялъ. До 1912 г. анадолски 150 лв., парафинъ ска 100 кгр. 225 фр. французки.
.
•
60 стана
които се изработватъ тукъ по
средно производство на паш 38 лв.,. нишадъръ на буци 35
П а м у к ъ котиратъ се 50 кгр,: априлъ 625 ФР-, «ай о*у
качество — трайность, здра Фабрика за памучни платна и ще удвои своето производ кули въ града и неговата око лв., нишадъръ на калъпи 35 фр., юний 624 фр.. юлий 626 ф р , Азгустъ 623 фр^
}•
вина и външенъ изгледъ, сме
ство.
лия възлиза на 2С0 хил. кгр., лв., нафталинъ 16 лв., тамянъ
К а ф е : 50 кгр. торба: Амстердамъ — С а н т о е ь : май
—
В.
Търново.
ло могатъ да съперничатъ и
До сега фабриката имаше при по-благоприятни условия 85 лв., стипца варели 60 ,8*50 43 7/8 хоп. флорини, септемврий 42 5/8 хол. флорини.
на най-хубавигв чуждестранни
Хамбургъ: май 85 рентни марки, юлий 81 рентни |*арки,
Само единъ погледъ още една парна машина отъ 30 к. достига до 240 хил. кгр. Презъ кгр. фжетъкъ червенъ 38 лв.,
конци.
отдалечъ върху тази фабрика сили, но сега за новите си балканската , война турците сода обикн. за пране 6 лв., септемврий 79,25 рентни марки.
Фабриката има неколко от и веднага се вижда интензив нужди е инсталирала, който унищожиха черничевите дър сода каустикъ 15 лв., сода
дела въ които еж инсталирани ния животъ който кипи тукъ: сжщо тия дни се пуща въ дви вета въ Свиленградъ и околия бикарбонатъ 12'50 лв., синъ
ВЪЛАГРСКД НДРОДНА
SASKZ
всички машини и уреди, необ нови разширения се правятъ, жение, единъ новъ дизелъ мо- та вследствие на което произ камъкъ варелъ 24 50 лв., соль
К
У
Р
С
О
В
Е
водството на пашкули до 1920 ромънска 4"50 лв.. соль морска
ходими за производството.
сгради се строятъ, нови маши торъ отъ
г. бе спаднало до единъ ми- 3'30 соль мляна. 4 лв., сардели
Въ специаленъ дърводелски ни се монтиратъ. А търсенето
за 13 Апр.илъ 1928 год
100 конски сили.
нимумъ. Едва въ 1920 г. за каса 2600 лв., макарони 16 лв,.
отделъ се изработватъ
на производството на дадено
Камбио на виЖ'
Едно отъ добрите условия почна, възобновяването на чер фиде 16 лв., рошкови 120 лв.,
предприятие е, което обусла
Байкнрти
макарите
дане (чекове)
вя и неговото бързо развитие. за успеха на тази фабрика е, ничевите градини и едновре-. лимони каса 330 броя 580 лв.,
необходими за навиване кон
И наистина, тази фабрика че нейните клиенти на пазаря менно съ това възобновяване портокали 850 лв., фурми 35
купува продава _купува_| продава
ците. Въ тоя отд%лъ еж инста удивлява съ,своето бързо раз еж почти всички и акционери, и увеличение на черничевите лв., халва таханъ 34 лв., терби
1934-т 195050 1934 — 19025
100 белги
лирани блокъ машините, спе витие и удивителни успехи ко тъй че, самите те еж заинте градини, увеличаваше - се съ калкутски 2Vs л. 65 лв., джа Брюкселъ
243525 2410 — 244745
2419,
100
пенги
циални стругове, съ които по ито постига на пазаря.
ресовани въ пласимента на щевременно, и производството мове белгийски 750 лв., джа Буда-Пеша
1950
1963 — 1950 — 197280
100
шилинги
Виена
на
пашкулите,
което
въ
1927
мове
чехословашки
740
лв.,
единъ съвършенъ.начинъ бър
произведенията. Разбира се, че
41050
41220 41050 41)425
100
крони
О с н о в а н а 1925 г.
кжна I качество 80 лв., калай Прага .
зо и хубаво се приготовляватъ
качеството на производството г. надмина 300 хил. кгр.
100
райхемар.
3324
— 3311 — 334D60
3311JБерлинъ
английски
200
л
в
,
книга
за
макарите.
тя прекарва своя организа- е все пакъ главното мерило за
Пашкулите се продаватъна
675 — 68085
1
лира
етер.
675
—
67745
Тоя отделъ има специална ционенъ периодъ до м Май неговия успехъ.
особени пазари (борси) какви амбалажъ 12 лв., леблебии Лондонъ
5
44100
франка
544
—
55055
54730
(Парижъ
"
парна машина отъ 40 к. сили, 1926 год. когато вече започва . Въ фабриката за сега рабо- то Има 4 въ околията на Сви местни обик. Дб л в , леблебии
182
70" 185"»
182
70
:
100
драхми
18480
турски
елеме
22
лв.,
грозде
!Атина,
я за другите отдели има дру своето производство на окс- 'тятъ около
ленградъ: въ града Свилен
100 лири итал. 7 3 1 | 73350 7 3 1 737J15
За н^-део к. с. или фабриката форди всички десени и памуч
градъ и с . с*. Любимецъ,' Май- султанина 65 лв., сяра 12 лв., (Милано
3722 Щ 375:420
100
крони
373550
3
7
2
2
'
80
д
у
ш
и
синка
за
пране
28
лв.,
кало.Сгокхолмъ
има двигателна енергия всичко ни белени и.небелени платна.
ково и Малко-Градище. Катс
8606:
1С0 леи
8620
8685
И благодарение на извънред но сега съ новите разширения най важенъ факторъ на., тия фонъ 16 лв., смола 11 лв., зач- (Букурещъ
а7|зо
243-т!
100 динара
24520
24350
140 к. с и л и .
ка
5'50'лв
,
рафия.55
лв.
|Белградъ
но енергичния си директоръ- и инсталирането на новите ма тържища до 1924 г.' може .да
24645
6940
7150
7040
1 лирв тур.'
Цариградъ
Въ всичките отдели работа ржководитель, както и усилия- шини, техното число почти ще се счита Б. 3 . Банка, която
7,140
2669 —
267860
2
6
6
9
100
франка
Женева
.,•..•••»
презъ 1920 г. се появи на. па З ъ р н е н и храни и п р о и з в е 
та е строго разпределена и х е 1та на техническия персоналъ, се удвои.
2692
5
5
8
2
5602:5582
100
флорини
Амстердамъ
заря за да продава за сметка
дения отъ т е х ъ .
13850 5630
1 доларъс. щ. 13850 1 3 9 Ню-Иоркъ
на производителните събрана
• Цени въ килограмъ13850, i 3 3
13850
139
—
1 дол. канад.
Монтреалъ
2 8 бруто per. тона, увеличени та направо отъ техъ срещу
139
6
92Брашно № 00 луксозно 10-35 Александрия 100 пиастра
6 9 2 i - 69450
после на 3'4 милиона. Между авансъ стока. По този начинъ
69i7
1
5
5
0
'
лв.,
брашно
№
3
типово
9'50
НО зслоти
1 5 5 0 - 156250
Варшава
мерките за уреждане на гер нейната дейность представля
157030
отъ 1913 година насамъ.
манските параходни съобще ваше една голема помошь за лв:, трици ситни 5*20 лв., трици
М О Н Е Т И
Дюрахь. (У. Т. А.)
д-ръ Куно разгледа световно' ния е и сключената спогодба пашкулопроизводителите и с ъ  едри 4'80 лв., хлебъ белъ 9 5 0
1 купувв_
то
мореплавание. Тукъ той из на Хамбургъ—Америка Линие щевременно урегулираше па пв., хлебъ обикновенъ 8*10 лв.,
^супува^
Бившиятъ германски канцНорддойчеръ
Лойдъ
съ
амери
тъкна
най-важното
обстоятел
заря. Презъ 1925 г. тази роля
леръ и сегашниятъ председа140
541 :— Щатски доларъ
Наполеонъ
Зеленчуци и плодове.
тель на директориума на Хам- ство, че световниятъ тонажъ е канските парах. дружества. на Б. 3 . Б. се пое отъ коопер.
г140
Канадски
доларъ
Английска
лира
682
Цени
въ
килограмъСледъ
възстановяването
на
«Коприна", чрезъ чието посре
бургъ—-Америка линие
тай увеличенъ съ 3 0 % отъ 1914
91 30
Чисто
злато
грамъ
Турска
лира
616
ния съветникъ. д-ръ Вилхелмъ година, едно увеличение, ста флотата настжпи времето на дничество се продава на паза '.; Спанакъ 8 лв., картофи 7 Германска 20-марка
Сребъренъ
левъ
9
658
—
концентрирането
и
рационали
ря повече отъ 40°/о отъ про лева, цвекло 2 лева, лукъ М
Куно
говори
въ народно нало още по-големо чрезъ
Чисто
сребро
грамъ
Руски
,5
рубли
1897
2 IV
360
стопанското общество на тема: различните технически ново зирането, което завърши . съ изведените въ околията паш лв., арпаджикъ 30 лв., чесънъ
25
Австр.
шилинга
493
преминаването
на
Дойчъ
Яусткули.
20 лв., орехи - 14 лв., бадеми
„Световната търговия и море- въведения, увеличаващи дееСредните цени, по които 20 лв.,
плаванието отъ 1913 година способностьта на параходите. ралъ и Козмосъ Линие къмъ
насамъ". Тайниятъ съветникъ Както и преди Англия разпо Хамбургъ-Ямерика Линие, как производителите еж продали
чици на събраните агнешки «
Строителни материали.
Манифактурни стоки.
Куно постави въ
основата лага съ найтолемъ тонажъ. то и придобиването на акцио своята стока, се движатъ както
овчи кожи. 6) Кои.,държави
Цени въ куб. м.
на своите изложения сжщест- Мореплавттелната политика на нерния капиталъ на Хуго-Сти- следва: 1925 г.—105 лв. 1 кгр.;
взематъ главно кожухарски и
Прежда пам. пресукана ан
Чамови дъски местни 2400 л. кри табашки кожи.
1926 г.—127 лв и 1927 г . - 9 0 глийска пак. 560 лв., прежда
вуващата тесна свръзка меж сев. Америка доведе до едно несъ-Линие.
,.,',.'-.,,,
На чело на германското мо лв. и то при средни пазарни пресукана итал. Америка 1 пак. чамови дъски иностр. 2300 лв.,
ду световна търговия и море грамадно увеличение на тона
Сведенията еж нуждни н!
плаването и разгледа, започ- жа, но и сжщо така до гра реплаване стои днесъ пакъ, цени: 1925 г.—96 лв. 1 кгр. 525 л в , прежда пам., пресука чамови греди дебели 1400 лв., австрийските заведения! зани
ващъ съ промените на меж мадни дефицити. Трето место както и преди войната, Хам- 1926 Г.-105 лв. и 1927 г.—1С0 на итал. Индия И пак. 440 лв',
маващи се съ прероботкат»
дународната размена на блага, между мореплавателните дър бургъ-Америка Линие, съ единъ лв. Силното спадане на цените прежда суланъ англ. пак, 410 чамови греди бичени 1600 лв., H B С у р О В И К О Ж И .
, ч , *••';>.;••;
и аналогичните промени въ жави заема днесъ Япония, тонажъ отъ повече отъ 1 ми- презъ последната година се лв., прежда суланъ* итал. пак. талпи чамови резани 2300 лв.,
чието презокеанско мореплава лионъ бруто per. тона (преди Обяснява съ общото положе 430 лв'., прежда пам. боядисана летви чамови резани 1603 лв!,
мореплаването.
Световното стопанство отъ не можа да извлече големи войната 1'300 милиона тона). ние на международния пазарь. Индиго I кжвракъ пак. 660 лв., талпи борови 2400 лв., греди
предвоенно време стоеше ши печалби презъ военното и Д ръ Куно отхвърля всеко Презъ 1927 г. на пашкулните прежда пам. боядисана Индиго борови 15С0 лз., греди букови Варненска Стокова Борег
роко подъ стопанското влия следвоенното време. На чет предложение за държавна фи тържиша въ околията еж про I суланъ пак. 540 лв.. кастар- 2200 лв., букови дъски 2300 Отъ 6 априлъ до 13 апрйлт.
дадени всичко 370723 кгр. пеш- лия кжвракъ анг. 8, 10, 12, 14,
ние на Европа, далечъ по-на- върто место идва Италия, съ нансова помощь.
включително, 1928 :год;
кули, отъ които 180,537 кгр. 18, 24 пак. 7 0 0 - 8 0 0 лв., кае- лева.
задъ следваха американския и единъ тонажъ отр 3'5 милиона
тона
per.
бруто.
>
Налични продажби."
чрезъ
коопер.
«Коприна
"
'
тжрлия
суланъ
пак530
лв.,
азиятския стопански кржгъ.
Германската търговска фло
Африка и Австралия стояха на
Ецна отъ главните причийи тире за чорапи пак., 200 лв.,
минсяи»)
цева 81
цена
ва.
последно, место. Най-големо та преди войната съ 5*4 мил.
за намалението на цените на памукъ суровъ кгр. 50 лв.,
Артикулъ
I
100 «гр.. Л06 туСпоредъ изчисленията на из пашкулите е и този че клиен : платове вълнени метъръ 155—
участие въ световната външна тона бруто, стоеше на второ
търговия вземаха Великобри место въ реда на национални вестенъ английски економистъ тите на пашкулното тържище 650 лв., хасе 80 с/м ш. метъръ
Съюза на „Кожухарските ботания и Германия. Световната т е флоти. Чрезъ войната и и статистикъ засетата площь въ Милано, които отъ неколко 30 лв., х_асе 90 с/м ш. метъръ яджии и цурихтери въ Виена" Зимница
-620
.585;'
война и следните неколко го мирния договоръ Германия за съ захарно цвекло презъ по години губеха въ своите сдел 36 леса, к а б о т ъ български се интересува чрезъ австрий Кукурузъ
Ечмикъ
дини означавнтъ време на за губи целия си тонажъ. Обаче, следните две годишни кампа ки на пашкули презъ послед метъръ -20—26 лв.', каботъ ската легация въ София по
, .10 •-93S- •1085
силване държавното влияние въ относително кжсо време се нии въ разните европейски ните година се картелираха и америк. метъръ 27 л в , "басма приготовлението на агнешките Бобъ
Тикв.
семе
надъ стопанството. Световната създаде отново търговска фло държави е както следва въ диктуватъ на цените на паш английска метъръ 26 лв., бас и овнешките кожи.
Слън. семе
ма холандска метъръ 33 лв.,
търговия отъ следвоенно вре та, която разбира се нема хектари.
Въпросите които го занима- Ржжь
1928/29 1927/28 кулите.
ме — тя достигна презъ 1925 размерите отъ предвоенно вре
За да може, обаче, нашия оксфордъ български метъръ ватъ еж следните: 1) Какви
Фий .
412000 4С6.233 производитель и търговецъ да 24 лв.1 зефиръ метъръ 32 лв.,
година размера отъ 1913 год. ме. но затова като млада и Германия
количества отъ агнешки .овчи
— показва разтящето значение съ модеренъ строежъ надми Чехословашко 253 000 281,321 издържатъ на конкуренцията сатенъ метъръ 41—55 лв., докъ и овнешки кожи се събиратъ Кюспе
234X00 234 340 на международните
на северна Америка и Язия, нава другите по стопанстве- Франция
пазари метъръ " 40 лв., платно пвм.
Срочни продажби.
:• 203,000 203 302 требва да насочатъ ". своите българско метъръ 20^-26 лв., въ България. I) По какъвъ
както и временното западане ность и дееспособность. Тай Полша
начинъ се cop иратъ: а) дали
Италия
110.000
93,240
на европейската външна тЪр ниятъ съветникъ д ръ Куно
усилия къмъ, добиването на макари 150 ярда 8/16 80-20 лв.,
минниа!. мднеимм
95,000 85С00 втора и трета реколта на паш макари 200 ярда 9770.лв., ма се ртделятъ веднага кожите Артикулъ
пея» яа ама'»
гоаия и нейното участие въ описа отделните фази на въз Испания
за
кожарското
и
тия
за
кожу
НОигр. 100 *гр.
световната. За презокеанското становяването на търговската ВеликоБритан. 90.0С0 8).000 кулите, както това е въ дру каои 400 ярда 194 лв., макари харското, б) тези предварител
70,000 84 503 гите страни Въ сегашното по 1000 ярда 247*90 лв.. вълна
мореплаване се оказва едно флота, което е требвало да Рум ьния
,820
760
69С00 69,002 ложение и при една добра непрана кгр, 85 лв., четина но така сортирани кожи cop- Зимница 225
макаръ и малко преместване стане подъ най-неблагоприятни Холандия
Кукурузъ
595
тиратъ
ли
се
последствие
по
37
.V620
. 68 000 71,380 организация на клиентите, на кгр., 2 0 0 - 2 2 0 лв.
така да се каже на тежестьта условия. Тъй като на отдел Белгия
тегло, в) има ли сортировка Ечмикъ
10
655,
. 57,000 55,400 международните тържища бъл
отъ Атлантическия въ^ Тихия ните параходни дружества Лип Унгария '
vl085
Бобъ
на
бели,
черни
и,
шарени
ко
45
1060
Югослагия
59,000
6>,353
Кожи
сурови.
сваха
капитали
и
обезщетение
океанъ. Увеличениягь вносъ и
гарското бубарство рискува да
-730.
жи,
г)
какви
подделения
се
Слън.
семе
15
4.1.000 40,596 западне. Презъ последната го
Цени въ кгр.
износъ на Азия се изразява въ то платено на техъ отъ дър Швеция
правятъ
още
за
кожухарската
Р,жжъ
Дения
37.000
40.300
жавата
е
стигало
едва
ли
само
една,силно развиваща се тър
дина всички наши:експортьориМестни волски кжрвно 38
26 000 23.390 на пашкули привършеха своите лв. местни кравешки кжрвно стока. 3) На кои пазари . се
говия съ северна Америка. Въ за една трета отъ загубеното, Австрия
явявьтъ по-големи количества Презъ посоченото* вр"*м*
16503 19.-300 сделки съ загубч.
външната търговия на Съед т е требваше да напрегнатъ България
40,лв местни биволски кжрв
агнешки и овчи кожи. 4) Въ
6.C0D 6,000
пристигнаха въ Варн#
Щати са вижда едно единъ всичките, си финансови "сили. Ирландия
но 27 лв., мадагаскаръ волс
к
"и области излизатъ предйм
и
други.
•
Всичките послешни печа; би
видъ обезевропейчване.
••'
.•-/• 'лвагони:.'^'7"51-:*';',
ки
сухи
безеолни]
25
л
в
,
ма
ЕЯгаяч*
но
кожухарски
и
въ
кои
та
Отъ 22 държави България
Печатница
дагаскаръ волски сухоеслени I б щки кожи (расг. южухарска
Следъ като'обърна внимание отиваха за възстановяването на
3 зимница, 21 куйуруЗ^
Добри Тодоровъ
на световно стопанското поло флотата. Когато то се привър стои на 1бто место, Русия има
15 лв., мадагаскаръ волски и табашка стока. 5) Кои дърг 8 бобъг V ечимикъ, г2Й"фрЯ?
жение на;.другите, континенти ши (1924 г-): гщтуваха••;вече; 713,000 хектара. - .
мокросолени 1 14 лв.
жови се явяввтъ главни закуп :, 1 слънчйгл. и 1 тй№ е*$*

Пашнулно производство
и търговия.

Марсилски пазаръ.

„Троица"

Световната търговия и мореплаването

г -

Реколтата аа р е ш въ Европа.

У
ю

