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За търговски-^ КЕШ.
Споредъ правилника за при*
лагане закона зъ търговските
книги задължени еж да во
дятъ най-малко инвентарна книга и наржчникъ — касоза кни^
га занаятчиите,, които не взе
матъ пълно учас-ие въ произ
водството, а Само финансиратъ
и ожководятъ предприятието.
Лица занимаващи се съ про
фесии, които иматъ значител
ни запаси въ стоки, задълже
ни еж сжщо да водятъ тия кни
ги, ако едните и другите иматъ
годишенъ доходъ между 50000
лз. до 100,000 лч. включително
определенъ отъ финансовата
влзеть. Тия отъ т&хъ които
иматъ годишенъ доходъ до 50
хил. лз. включително не водятъ
всички търговски книги. За
движението, да се водятъ ин
вентарна книга и наржчникъ
—касова книга. За невеначинающйте започва отъ 1 януа
ри следващата година следъ
обявяването на данъка върху
дохода.
.

В. Юруковъ
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Бждсшето на Солунъ, отНеестествените граници ме Чехословашко 'по тся начинъ
Споредъ сведенията на Б. Н.
Презъ 1925 година еж били
къснатъ
отъ своя естественъ
жду държавите , наложени, и ще намери отново много отъ
Големия недо^игъ на лене яиитерландъ и постоянно же- Банка. брашняната индустрия упортебявани 75 двигатели съ
прокарани отъ мирните дого своите пазари, изгубени следъ
ния пазаръ, коЙго докара едно лан% отъ Югославия, като из- презъ 1926 година е развила 6.432 еф. Н. Р.
вори, туриха прегради за есте 1918 год.
Най важната м а ш и н а въ
,
необикновенно покоч&ане на ходенъ пунктъ на Егейско по-голема дейность, като е
ственото ступанско развитие на
цените принуди/заинтересова море, занимава не само гръц увеличила производството на брашняната индустрия еж вал
Най главния въпросъ свърдържавите, отъ средна Еаро занъ съ тоя за новата митни
ните кржгове ву 3. Европа, на ките ступански кржгове,. но и брашно въ сравнение съ 1925 цовете и воденичните камвни:.
год Това се вижда, още отъ първите еж били на брой 280,
па и задръстиха изхода имъ'ческа уния е за свързването
първо место ИНдуетрията пре много други.
износътъ
на" брашно, който а вторите -— 105..Презъ 1925
къмъ световните пазари
работваща
лена,
да
в»иматъ
на Дунава и Елба посредПо своето ме«тоположение и
Найгмного пострада отъ но ствомъ каналъ. Тая идея или
мерки за разширение на засЬ- историческо развитие . Солунъ износъ е най-големъ презъ година въ 51 предприятие е
восъздаденото положение Ав по скоро проектъ се подържа
вангта съ ленъ площь. Взе твърде много наподобява Мар 1926 година отъ войната на- имало валцове 270, а воденич
...,--..
стрия. Загубило всички пазари ревностно отъ подпредседате
ните камани 129.
тите мерки cnope/уь предва силия, Но Марсилия бидейки самъ.
и дебущета тя прекара най ля на Братиславската . търгов
Средниятъ брой на работни
рителните сведе/гия еж дали дълго- време отъ векове въ
Даваме сведения за най-ед
тежката и страшна ступанска ска камара, Форнхаймь.
положителни резултати. O r b ръцете на една силна еконо- рата брашняна индустрия за ците презъ 1926 година е билъ
и финансова криза, та стана
Белгия, кряго ъ най големия мически и културна държава която еж събрани сведения отъ 1000 отъ които 960 мжже и 40
Най-удобно ще бжде кананужда Обществото на народи лътъ да мине по течението на
Западноевропейски доставчикъ и имайки Задъ себе си единъ 45 предприятия презъ 1926 жени« Броятъ на изргботеиигЬ
т е да я спасява.
надници е билъ 294,716 и на
нема още точни данни, но неизмененъ и големъ хинтер- година.
р. Молдава отъ устието й въ
! Есгествено е, че нейните по Елба при Мелникъ (отъ гдето
средната
надница се е падало
може да се закл*ючи отъ све ландъ, е днесъ най големото
Капитвлъть вложенъ въ 45
гледи еж обърнати къмъ Гер Елба става плавателна) до
3'67
лв.
зл.
денията, които се получаватъ пристанище, на Франция, на най-едри предприятия
къмъ
мания.
отъ вжтрешностьта на страната Средиземното море изобщо, края на 1926 година е билъ
Употребените сурови матеграда Будвайсъ (Будейовице),
Въ Австрия и Германия от отгамъ чрезъ прокопаването
че засетото пространство, която единъ цветущъ градъ. свето 15 694,020 зл. лв., който се рияли отъ 45 най-едри заведе
давна мислятъ за единъ мит на съвсемъ новъ каналъ бли
миналата година е било около венъ антрепозитъ, съ общо разпределя:
ния на брашняната индустрия
нически съюль между двете зо 70 км дълъгъ въ източна
21,000.хектара, се е почти уд 7С0 000 жители.
възлизатъ на 44.645,195 зл. лв.
: ;
1.;Въ места
б'87°/о
сродни по народности държа посока OVo като стигне-'рекавоило за Ирландия, която снаб
отъ които всички еж отъ меЩо е Солунъ. Единъ запа2.
Въ
постройки
32-ЗОо/о
ви. Искатъ да създадатъ новъ ката Тая при 'Доберсбергъ,
дява съ ленъ главно англий дащъ градъ Кой ще го спаси?
стенъ произходъ.
единъ Цолферайнъ (Zollverein), оттамъ по течението на р. Тая
ската ленена индустрия. Отъ
Употребените спомагателни
3. Машини и инст. 6083
Отъ
две
години
тамъ
е
уст
при който двете държави ще до сливането, й въ р. Марчъ и
досегашните изследвания мо роена свободна зона, чиято - Вложениятъ капиталъ къмъ материали възлизатъ на 135222
представляватъ отъ себе си по течението на р. Марчъ, ко
же да се заключи, че тази го организация отговаря на всич края на 1925 година въ 51 зл. лв., и всички еж отъ чужедно здраво ступанско тЬло, ято служи за граница между
дина засетата съ ленъ площь ки правила изисквани отъ мо предприятия е билъ 15,291,977 дестраненъ произходъ.
техните железници ще бждатъ Чехословашко и. Азстрия, до
ще бжде съ 25% до 30% по дерната международна тър зл. лева.
Употребеното гориво
отъ
използувани единно и обеди Дунава. Реките Молдова, Тая
голема въ сравнение съ тази говия.
най-едрата
брашняна
индуст»
Презъ 1926 година не еж
нено за еднакви цели и глав и Марчъ ще се корегиратъ и
Световната памучна индуст по миналата година.
Чрезъ
свободната
зона
ста
дали
сведения 9 предприятия, рия е била зи 558 269 зл. лв.,
но, трафика между юго-източ- разширятъ до пригодяването рия се е силно развила презъ
Увеличение ще има и въ нало е нуждно разширението
а еж получени сведения отъ отъ които (61*77%) отъ местенъ
на Европа и Германия не ще имъ въ пълноводни и плава 1926 и 1927 год. Обшия брой Франция, Холандия, и Чехослана
солунското
пристанище.
3 други предприятия, поради произходъ.
минава презъ Чехословашко телни.
на действуващите вретена се вия, Сжщо и за Германия треб Презъ 1927 год. въ солунската което ще се явятъ малки раз
Всички употребени материа
както е сега, а презъ Австрия.
По тоя начинъ Черното мо изчислява на 31 Vil 1927 г. на ва да се очаква едно увели митница еж подадени 43493 лики между сведенията за ка ли презъ 1926 година еж били
Тукъ обаче се явява голе ре и Северното море ще бж 164600000 срещу 1637С0О00 на чение на засетата площь, коя* декларации за сбмнтвене на питала и машините презъ 1926 за 45.338 686 зл. лв., отъ кои«
мия въпросъ." Какъ ще'реаги датъ свьрзани съ единъ,го 31 VI 1926 г. Консумацията на то презъ миналата година е стоки.
то за 44099059 зл. лв. т. е.
и 1925 години.
ра срещу това Чехословашко, лемъ . плавателенъ в о д е н ъ суровъ памукъ е достигнала до била 15,492 хектара.
99"23% отъ местенъ произходъ.
Относно
пристанищната
служ
Отъ разпределението На ка
Отъ най големо значение за
която е най много застрашена пжть, минаващъ покрай стра 25.900,000 бали т. е. съ едно
Всичко употребени материа
ба направени еж улеснения по
отъ бждащето митническо при ни населено много гъсто и съ увеличение отъ 4 9 % въ срав идущия сезонъ е обстоятелст формалностите при влизането питала по видъ на предприя ли отъ 51,предприятия презъ
съединение На Азстрия къмъ едно дейно стопански• насе нение съ тая отъ предшеству вото, че двете най важни отъ и излизането на Параходите, тията се вижда, че най-големъ 1925 година еж възлизали на
ващата година. По произхож Русия страни износителки на по пилотажа, фаровото право, е броя на събирателните пред 47,437,181 зл. лв. отъ които
Германия.
ление.
приятия — 28, после идватъ 95'9% отъ местенъ произходъ.
Чехословашко" сега се нами
Тая идея, която утре може дение. памука, се разпредели: ленъ. Литва и Летландия, сж санитарните м4рки.
ра въ едно стеснено економи- да се превърне въ действи американски 15,800,000 бали, що ще отбележатъ епно уве ..'В;Ака-седмица отъ Солунъ акционерите—10 и най-после
Производството н»1 »едрата
ческо положение. Тая държа телность' ше има голямо, зна .индийски .5,200,000 бали, еги личение на заеев1>1ата съ'лень тръгватъ шесть бързи влака за едноличните — 7. Половината брашняна
индустрия
презъ
петски 1,000,000 и разни други площь. Относно руския износъ западна и средна Европа. отъ капитала на едрата браш 1926 година е възлизало на
ва не усп-Ьва и не може да чение и за нгсъ. • :• *•
сключи търговски
договори
Ний се нимираме въ много 3,900000 бали. Енропа участ за сега не може дч се правятъ Освенъ това 3 за Цариградъ и нена индустрия къмъ края на 170,223,221 кгр. за 43,583,890
1926 година е билъ вложенъ зл. л в , а презъ 1925 година
нито <съ една- отъ
своите отношения в ъ орбитата на вува въ консумацията на памука предположения тъй като сж- 4 само за Белградъ.
въ акционерните предприятия. о т ъ 51 п р е д п р и я т и я —
съседи.
средна ступанска Европа, кол съ 3 9 7 % , Америка' съ 28 8«/о, щиятъ независи само отъ уве
Товарни влакове ежедневно
Отъ разпределението на ка 159,526,570 кгр. за 51,008 010
Новата германо-австрийска кото и тя сега да е движена Азия и др. съ 28"5в/о. Консу личението на реколтата, но има до Гевгели и Скопие, Би
питала по размеръ се вижда, зл. лв. Презъ 1926 година е
митническа уния ще застраши въ" сзоит-Ь цели но разни пъ мацията въ Европа се е нама сжщо и отъ увеличението или толя и Сересъ.
••-••>..''
че въ най-много предприятия
много опасно Чехословашко.. тища. Обединени въ елнз тия лила въ сравнение съ тая отъ намалението на вжтрешната
И
при
все
това
въпроса
си (14) е инвестиранъ капиталъ било , произведено пшенично
Спасението* за нея е един- пжтища, ний ще бждемъ из преди Бойната', а на Америка консумация.
боашно 130,905,902 кгр. за
остава откритъ: какво ще бжде отъ 200—500 000 зл. лв.
ственно въ влизането въ тоя правени предъ • могъщественъ се е увеличила значително,
44,962,805 зл. лв., царевично
икономическото бждеще на
новъ митнически съюзъ, кой блокъ, съ който сме свързани поради по високата а е п е к ь н а
Употп+бяваните
двигатели брашно 1,383.947 кго. за 243484
Солунъ и какъ най добре ще
то по такъвъ начинъ ще мине и отъ който много нещо о- благосъстояние. Така сжщо и
се прояви значението на тоя презъ 1926 год еж били на зл. лв., трици 35.153.768 кгр.
въ Индия и Япония консомаотъ тЬсно националенъ въ чакваме.
брой 75 съ б 842 еф. Н. Р„ за 3,051,549 зл. лв. и други
Изиосътъ презъ изтеклия грвдъ, който е преди всичко отъ които парни машини, ло артикули на малки количества.
истински между народенъ срЬдНе е въпрос ьтъ че ще бж цияга се е увеличила. Англий
градъ на Македония. •!;
1Ю европейски.
демъ застрашени. Не. . Въпро ската пам. индустрия, повече месецъ май презъ варненското
комобили и турбини на брой
Требва да се знае че сред
пристанище
възлиза
на
863
отъ
всички
други
е
.изложена
Въ Чехословашко не лип- сътъ е до колко ще иззлечемъ
30 съ 2,508 еф. Н. P., дизелъ ната цена на едро презъ 1925
глави
и
2,317.7?3
кгр.
на
обща
сватъ стулански д/вятели и ми полза отъ това ново и пргд- на конкуренцията на силно
мотори 23 съ 3,509 еф. Н. P., год. на пшеницата е била 9*10
слители, които еж привърже стояще може би въ скоро бж- развиващитЪ се американска и стойность 19.105,900 лв,
газожени мотори 14 съ 709 лв. и на брашното 12*15 лв., а
Изнесени еж:
Решени** на к о н ф е р е н ц и я т а еф. Н. P., водни колела 5 съ презъ 1926 година —- на пше
азиятска пам. индустрия.
ници, на една подобна идея. даще изменение на нещата.
З ъ р н е н и храни и варива Щ е се предприеме анкета. 82 еф. Н. Р. и бензинови мо ницата 7 2 4 и на брашното
10 70 лева.
Въ единъ отъ миналите бро тори 3 съ 34 еф. Н.' Р.
Царевица 645.780, кгр за
Цариградската житна борса 2.583,140 лв., бобъ 40,555 кгр. еве на вестника изтъкнахме ло
се е обърнала къмъ нашите за 202,825 лв., тиквено семе шите последствия които идатъ
отъголемия износъ на кокошки.
Министерството на вжтрештърговски камари въ Варна и 28,387 кгр. за 141,935 лв.
Презъ миналата седмица при
HWE работи е издало наредба
Сведения за м май.
Бургасъ, евентуално и къмъ
Семена.
министерството на Земледелиспоредъ която влизането въ
стоковите
борси
въ
сжщнте
Споредъ сведенията за репичните посеви отъ северна
Атмосферните условия презъ
Слънчогледово семе 1040 кгр. ето се е състояла конферен България, тазгодишната реколта отъ тая култура ще бжде
града съ : кола и коне, натова последната седмица въ Царст- грпдозе' съ писма, изразявай
ция отъ представители на ми една отъ най-добрите и ще позволи единъ добъръ изнесъ.
рени съ предмети за продаване, вого еж били значително по ки желанието си да има пре за 6240 лв.
нистерството на Земледелието,
както и донасянето на гръбъ добрени, което обстоятелство ка телеграфическа връзка и
Реколтите на репицата презъ последните години еж
Д о б и т ъ к ъ и птици.
министерството на Търговията,
или на ржце такива не може е благоприятствувало за нор служба съ нашите житарски
показали:
Волове и крави 809 глави за т. и. камара, птицевъдното дру
да бжде обуслрвано съ пла
износни пунктове относно пше
1923 год. засета площь'731 хектара, добивъ 3300 квинтала
щане никакви такси защото малния развой на черниците и ницата, като редовно й се съ- 4,172,030 лв. биволи и биволи жество и съюза на търговците
1924
•.-••.'....-,
235
«
,
1089
на
бубите.
Изобщо
рвззоя
на
да се допусне това значи да
общаватъ цените, специфич ци 42 глави за 188,080 лв. износители на яйца. Послед • 1925 .
..'•'.
2443
„
„ 18019
бубите
въ
България
презъ
ните
еж
искали
да
се
забрани
птици
5
глави
за
180
лв.
свини
се въведатъ отменените бачъ
ното тегло и процента на при
1926 .
.
„ 9939
»
-; 90ВОО
износа на птици.
и октроа.. иа. всички местни май е билъ задоволигеленъ. меситв. Сведенията се искатъ 47 глави за 112 800 лв.
1927 .
»
.
3339
.
. 38278
,
Отъ
предварителните
сведения
Въ конференцията еж се
стоки. Само когато продавачи
да бждатъ на френски и мо
Кожи сурови.
1928 .'.-.
.
„
10000
„
—
на
Б
,
3.
Банка
се,установява,
очертали различни мнения, по
те разнас^тъ дребн.1 стоки
гагь да се даватъ и отъ част«
(предварителни сведения)
Отъ котки 77'5 кгр. за 55500 ради което се е взело реше
изъ града за проданъ или оти- че въ засегнатите отъ послед на търговска кжща, гбтова
Най
много
раницата
се сее въ Търновския окржгъ (Рените
земетресения.
местности
датъ и завзематъ съ такива за
всеки день да изпъ'лнява ре лв,, отъ диви котки З5'б кгр. ние да се предприеме анкета сенъ, Палвикени и др.), после въ Плевенския и Врачански
излюпеното
бубено
семе
е
съ
за
25000
лв.,
отъ
други
диви
за
да
се
установи
на
какво
се
проданъ '•"мЪста п о-улиците,
довно подобна информационна
животни 119 кгр. за 292,800 лв. дължи намалението на износа онржзи. Въ другите по-малко.
пазарите и пр. предназначени 25"/о - 30% а негде дори и съ служба.
Износътъ на репичното семе презъ последните години
4
3
%
и
малко
отъ
миналата
го
заешки
824 кгр. за 288 400 лв. на яйцатаза серги. Сжщо тогава ще' пласе
е
движилъ както следва:
Сирене 40 кгр. за 1400 лв.
щатъ общинско право сергия. дина.
1923 г.
325.250 кгр. за
2,513,123 лв.
/Ьзяга и овощията кашкавалъ 71 кгр. за 3905 лв.
Въ'Франция и Италия бубо1924
г.
46
626
кгр.
за
304,248 лв.
Съ тая такса въ никой слу храненето.е закженело значи
Дървени въглища 817d0 кгр.
Измръзване на л о з я т а
1925 г.
.2,122189 кгр. за
22,953,144 лв.
чай обаче не бива да се об- телно и не' се развива нормал
в ь Европа.
за 163560 лв. + 51470 кр. за
1926 г.
5.967814 кгр за
65 936,600 лв.
;лагатъ:. ...
•:'".'.
но.
Въ Венето излюпеното
Студовете презъ м. май т. г. 102940 лз. = 133250 кгр. за Споредъ данни отъ Гръцка
1927 г.
3,780436 кгр. за
42,189,213 лв.
та Дирекция на обшата стати
| Виното, оцетътъ, ракията, семе е позече отъ миналата еж причинили измръзване на 266500 лз.
Най
големи
купувачи
на
нашето
рапично
Семе еж: Авст
стика,
презъ
миналата
1927
рома,' коняка и др. спиртни пи година.
Кюспета.
лозята почти въ цъла Европа.
рия, Белгия, Германия, Франция, Ромъния, Холандия и др.
год.
Гърция
е
внесла
отъ
тиета въ бурета, шишета'и др.
Вь Франция, споредъ пред
Повече е закженело бубеПамучно 80000 кгр. за 200000 странство общо 1,188, 523 ки
Горните данни ни.навеждатъ на мисъльта, ч е , с ъ едно
еждове,' особенно на сборове храненето въ областьта на варителните сведения загубите
|и панаири; обработвачите на Трентино, поради променчиви оть измръзвания възлизатъ на лв. слънчогледово 370,299 кгр. лограма спиртъ на стойность малко отслабване презъ 1924 и 1927 год. изобщо репичната
култура у насъ се е засилвала а така сжщо и съответния
за 925,900 лв.
10,008,524 драхми.
|намъни и дървени материали, и неблагоприятни условия.
около 40%. Вь Австрия загу
износъ.. Сравнени цифрите на добива на рапицата съ тия на
Този
вносъ
се
разпределя
по
Тютюнъ:
ако и да обработватъ тия пред
износа й се виждаме голема часть отъ производството се
Въ Япония излюпеното семе бите сжщо еж големи и въз
следния
начинъ:
|мети на градско МБСТО (нае за тазгодишната пролетна ре лизатъ некжде до 60%. Въ суровъ 34356 кгр. за 1,030,750
изнася въ чужбина.
Огъ
Унгария
252,883
кгр.
:мътъ въ такъвъ случай се взе* колта е съ 2 % повече отъ Италия загубите еж незначи лева.
.. Въ Ресенъ е образувано специялно бюро за организира-.
301.299 N
|ма не отъ обработвача, а отъ миналата' година.
Захарь рафинирана 447888 Отъ Холандия
телни. Въ Чехослазия загубите
не износа за некое пристанище (Варна или Бургазь) на ра
Отъ
Португалия
119,929
.
|стопанина на постройкато); ко
отъ измръзвание достигатъ кгр за 4,444,380 лв.
114,415 „ пицата, начело съ ft. Даалиевъ. Огъ чужбина има доста за
'ла и добитъкъ натоваренъ съ
Сено 30020 кгр. за 60040лв. Отъ България
50%. Има измр ьзоания още
66570 „ питвания за репицата.
|слама, сено, дърва, вжтлища, ятъ съветъ е запретилъ да и въ Югославия, Ромжния и
Кремъци за дикани 14768 Огъ Франция
Отъ Чехословашко 52,068 »
|строителенц, (Зъчвареки и ко става на сергия или разносъ. Швейцария.
. .
кгр. за 29800 лв. и др.
Огъ други държави 181,359 ",
жарски Митеризли; разносвачи
Овощията
навсЬкжде
въ
По
държави
най-напредъ
ид
кратькъ прегледъ на днешни**
Бедните местни граждани
Гърция внася спиртъ отъ
|на хлебъ' по );жщите и пр-; и отъ други села и градове. Европа досега еж , въ добро ва изиосътъ отправенъ за Гър
rfe условия въ Европа и се из
ция — 633 глави 1,177,422 кгр. странство не само за чисто Първата сесня на стопаи. тъква, че презъ 1927 година
[както и млекарите които раз ако притежаватъ свидетелства състояние.
Пазаря на вината продължа ia 10772,295 лв. Следватъ: индустриални цели, но и за
[насягъ Млекото на своите або- за бедность, съ което се удо
се е постигнало едно значи
комисия при О. Н.
нати;; стада овци, овни, , гове стоверява' че продаването въ ва да е въ застой- Едно раз Турция — 25i891 кгр. и 42 подправяне на вината си пред
телно подобрение на стопанс
На 21 май т. г. съвещател кото положение въ сравнения
да. сЬинй и пр.; които .въобще сергия и въ разносъ ситни, движване се забелязва само глави за 2,436,580 лз. Герма назначени за износъ .въ стран
ния стопански комитетъ при съ предшествуващите години,
ния 503,703 кгр. за 1,685.875 ство.
се продаватъ вънъ или по кра отъ.малка стойность стоки, е за местната кенсумеция.
Вносътъ на спирта огъ Бъл О. Н. приключи своите рабо следъ войната, макаръ, че то
ищата на града; всички въ го- единственото имъ препитание, • Цените на вината въ южна лв. Кайфа (Палестина) — 181
лъмо.количествохтоки които се могагь да бждатъ освобожда Бъпгерия еж отъ 10—14 лв. глави и 8150 кгр. за 1,156,880 гария, който е започналъ отъ ти отъ първата си сесия съ ва подобрение не е еднакво
продаватъ вь дюгенигЬ и про вани по решение на общин литъра, а аъ северна България лв. Италия 239,631 , кгр. за скоро време, има изгледи да приемането на сжщия докладъ. въ всички страни на нашия
се развие още поосче.
Въ ток последния се пра&и континентъ.
отъ 8 - Ю лв. литъра..
989,525 лв. и т. н.
дажбата на; кЬито общински- ския съвегь отъ такси.

Ширата вдрда въ свйа
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Ви ш ю ва n i i n m i ш и и .
На 18 т. м. е свиканъ да се
конституира акционния.комитет
за насърдчение износа на пло
дове и зеленчуци. Въ него ще
участвуватъ представители на
министерството на Земледели
ето, министерството на Търго
вията, Соф. търговско-индуст.
камара, информационното бю
ро въ Плевенъ, овощаро гра
динарския съюзъ, постоянните
комисии, Б. з. банка и Земле
делското д-во.
Очаква се презъ тазигодишпия сезонъ комитета да раз
вие усилена дейность. Само, че
презъ настоящата година ре
колтата на плодовете не ще
бжде така голема, както ми
палата година. Презъ т. г се
очаква големи реколти на
круши.
Лозята се развиватъ добре,
обаче още нищо не би могло
да се каже за техната реколта.

ХРОНИКАВремената търговска спо
годба между България и Тур
ция е продължена съ още че
тири месеца начиная отъ 10 т.
м. Това се прави въ очакване
влизането въ сила на търгов
ския договоръ сключенъ меж
ду двете страни.
Параходъ «Варна" е разтоварилъ на Пирейското при
станище: 657 бурета—254,290
кгр. бруто спирта захарь 350
торби — 35,000 кгр., тиквено
семе 11,850 кгр.. джги за бъч
ви 1,400 кгр., живъ добитъкъ
70 глави и 1 каса машини.

ските банки еж отказали да
участвуватъ въ емитирането иа,
заема; Той ще се емитира отъ.
френски и италиянски ; ка
питали.
.;.'-••• \ \
Въ окржга Дъмбовицв Ро*
мъния, оня день е падналъ
големъ дъждъ иридруженъ съ
градъ който е причинилъ мно
го загуби.
Министерството на търго»
вията е забранило безмитни*,;
вносъ на: сисаловата,
прежда
за вжжарски издедия5, на пор.
целаиовите изолатори, на вод.
ното стъкло, на H3KyCTBeH8ta
коприна, на взривни капсули,
на пгмучни и полукопринени
сатени, и на двужична прежда
отъ която едната жица е из
куствена коприна а другата
отъ-вълна.

Днит-fe отъ 8 до l4 юний въ
ц-влата страна еж биле горе
Ив. Вжжаровъ" Лкцнонерщи. Ср-Ьдната температура е
но Д р у ж е с т в о — София.
била доста висока, а въ Н-БАкционерното Дружест. „Ив. Индустриялния кварталъ които по качеството си конку- кои дни и надъ нормалната.
риратъ всички европейски про Дъждъ е падналъ само въ
Зжжаровъ" е основано презъ
София.
изведения. И диесъ на пазаря Пашмаклийски окржгъ и то
924 година, а предприятието
Събирателното Кожарско се появиха обуща отъ българ краткотраенъ пороенъ, съпросжществувало отъ
Дружество „Боксъ" е основано: ски материяли, които по нищо воденъ съ слаба градушка.
1902 години
не отстжпватъ на европейски Вредоносни градушки презъ
.ато собственость на Ив. Вя-.въ 1927 година
те
„Саламандеръ", .Яло" и пр това време не еж паднали.
•аровъ отъ която година ра- отъ г-да В. Чернокожевъ, В.
Състоянието на посевите си
юти непрекжснато. Произвеж Марангаровъ и Бохоръ Моше.
остава
като много-добра, а на
да всички вжжарски, конопеГ нъ В. Чернокожевъ е единъ
мъста отлично. Много отъ по
чи, ютени и сурови изделия. отъ първите ратници за създа
легналите зимни посеви, бла
Мвото на Т-ъргов. Пром.
Предприятието заема площь ването на контената индустрия на ПетъръШ. Чапкъновъ & годарение на топлото и сухо
и Труда е разрешило на пжу насъ. Първото му предприя
отъ 80,000 кв. метра
С-ие — София.
време еж се изправили.
тующите търговски агенти да
фабричните помещения еж тия отъ тоя браншъ е било Ортопедическото ателие „Ра- Жътвата на зимния ечмикъ,
носятъ до 15 кгр. отъ ржчния
основано
въ
Габрово
още
въ
въ НОВИГБ земи и въ нъкои
построени върху 4,С00 кв. метра.
си
багажъ" мостри отъ онези
дость"
за
производство
на
из
Фабриката има четири глав- 1907 година, което впослед куствени крака, ржце, корсе мъста на южна България, за
стоки които те еж натоварени
ствие
въ
1910
година
го
пре
чи отдела: предаченъ, тъкати, специялни ортопедически чести, а тая на ръпицата въ
да разпространяватъ.
Въ с. Кунино — Белослаченъ, вжжарски и конопенъ. нася въ гр. София. Въ 1911 обувки, бандажи, колани, спе Търновски, Плъвенски и Ру
година
г.
Чернокожевъ
взе
ак
тинско,
еж произведени около
Съ
заповедь
отъ
Минист.
сеиски
окржзи
е
въ
разгара
Предприятието е едно отъ
циални приспособления за ин
тивно
участие
въ
основава
3000
кгр.
доброкачестаенни
на
търговията
разрешава
се
•ай уредените въ техническо и
валиди и сакати е първото по си. Ръпицата т. г. е дала не
седмиченъ пазарь за храни и пашкули. Събирането на паш
запомнена богата реколта. И•роизводствено отношение отъ нето на Дружество „Кремъ- рода си въ България.
добитъкъ въ гр. Никополъ, кулите е вече започнало въ
ма отъ сега сключени сдълки
•оя браншъ у насъ. Презъ 1927 Шевро". Благодарение' на не . Основано е
за рЪпица за износъ, който не Общите еждилища еж ком който ще става всека среда. некои бубарски центрове.
одина въ фабриката еж ин- говитъ познания въ тоя браншъ
ь 1901 година.
Закрива се седмичния пазаръ
ще закъснее. Цената на сж- петентни да решатъ спора за
"талирани най-модерни машини фабриката бърже се разви и
Големи стачки има въ тю*
извоюва най-добро реноме.
на
храни и добитъкъ» който
вреди
и
загуби
между
частно
щата
се
е
вече
покачила
на
•<а тоя браншъ за около
Въ началото на своето еж
тюневите
фабрики въ Гърция.
Предприятието
„Боксъ**
раз
става
въ
петъкъ
въ
Брусарци
то лице и общината, въ слу
7 милиона лева.
ществувание предприятието е 10*30 лв. килограма.
полага съ собствени сгради на срещало редица спжнки обаче
чай, че комисията по 3. за О. тъй като общината не е още Числото на стачниците въ Ка.
Копаньта
на
слънчогледа,
За двигателна сила служатъ ул. Сапунджийска № 9 въ ин
и зах. цвекло вре К. и пр. признае, че нема из заградила местото определено вала, Правище и Ксанти въз
-•лектрически мотори и парни дустриялния кварталъ, състоя въ 1902 год» е получило спе царевица
лиза на 20,000 души, а въ Со
вършено престжпление.
за пазаря.
домъ
е
привършена.
циялно удобрение отъ страна
чашини съ : всичко около ,
лунъ това число ще възлезе
щи се отъ 2 масивни построй на санитарните власти.
*
,
Болести и неприятели по
Българския лозарски съ вероятно на 40,000 работници»
ки заемащи 400 кв. метра,- съ
200 конски сили.
културните
растения
редко
се
Обезщетенията които пред
Благодарение на своето от
Работната ржка на предпри дворъ 1500 кв. метра.
срещатъ. Мазната главня, ко вижда закона за кражбите юзъ е поканенъ да участву Станали еж големи безредия
лично
производство
ателието
е
ва съ свои произввдения на въ Правище кждето е имало
По-важните отделения на
ятието достига до '
•
било —•' наградено съ дипло ято лани по пшеницата и еч- убийствата и палежите, могатъ международния панаиръ въ 1 убитъ и 15 ранени. Аресту
фабриката
еж:,
отделения
за
мика 6Ь въ ГОЛ-БМЪ разм-Ьръ да се дирятъ отъ заинтересо
250 души
Марсилия, който ще се състои вани еж биле около 50 под4варене,
щавилно апретурно ми и медали въ международ
отъ които 50 души живеятъ отделение и сушилна. Въ т4хъ ните изложения въ Милано отъ т. г. е голъма редкость.- Сж- вания и по обикновения редъ, презъ втората половина на м. стрекатели.
щото е и съ праховитата глав ако общината е отказала да
ъ специални
.
септемврий т. г.
еж инсталирани най-усъвър 1907 год. и въ Сенъ Луи отъ ня Въшкитъ, които ежегодно се
сезира съ оценката на на
1904
год.
=
Отъ 15 юний Кралското ун*
работнически жилища
шенстваните въ тоя . браншъ
до
сега
еж
нанисали
грамад
Въ Ромжния има 479 тек гарско "речно и морско пара
машини като
' i Предприятието има следните ни повреди на фия т. г. почти несената щета.
построени при него.
стилни фабрики въ действие, ходно дружество има следно* <
отделения: сарачно бандажно, не се срешатъ. Нивитъ засъти
Суровите материяли се заотъ които 17 еж поставени въ то разписание за каботажна и
2 барабана
ковачно,
стругарско
и
отделе
;
купуватъ отъ чужбина. Произ
съ
фий
ще
дадътъ
отлично
действие
презъ миналата годи пасажерска служба между Виводството иа фабриката дос за щавене на КОЖИТЕ И боя ние ;за галванопластика.
СЕНО и зърно.
на.
Стойностьта
на произведе динъ.и Русе: тръгва отъ ВиЗа
вдигателна
сила
е
инстадисване, фалцъ-машини за из
тига годишно доСЪнокосътъ
.
въ
естественините
отъ
ромжнеката
текстил динъ къмъ Русе всеки чет-.
равняване дебелината , на КО лиранъ електрически моторъ Т-Б ливади е въ разгара си ',С"ь Сггласно новия законъ за
500,000 кгр.
на
индустрия
стоки
възлиза
за
уредбата
на
земледелския
креи неделя въ 5"30 ч.;
ЖИТЕ, разпъвачки за омекчаотъ 4 конски сили.
сигурность отъ сжшит-fe може дитъ, съ кралски указъ е билъ 1925 г. на 5.6 милиарда леи. въртъкъ
Въ'последно време фабри ване на кожите, машина за
сутриньта и пристига въ Русе;
да
с-е"
разчита
на
втора
коката усилено рароти за под измерване на фусоветъ и '
учреденъ на 15 т. м. нацио за 1926т. —- 6,6 милиарда леи. 21'40:4.' сжщия день. Отъ Ру
Въ ателието еж заети
сидба.
готовката
на
единъ
..редовенъ
налния крнсорциумъ за земле Въ свръзка съ увеличеното се за Видинъ всеки. вторникъ
1
20 работници.
гланцъ машини .,'•;.'•
Лозята на,, едни м%ста еж делски подобрения (мелиора производство се зебелезва на- и петъкъ въ 20 часа и при
износъг за Гърция и Турция. За
Всички машини на предпри почнали да цъвтятъ, а на дру ции) и напояванията въ Ита маланието на вноса на тек стига въ Видинъ среда и еж»
сега производството на фаб
Фабриката си с л у ж и съ
риката се поглжща изключи електрическа -енергия и дви- ятието еж последната дума на ги: еж въ пълно цъвтение, ко лия. За . председатель на тоя стилни изделия въ Ромжния. бота въ 22 часа.
,
техниката и еж доставени отъ ето става при напълно благо консорциумъ е билъ избранъ Презъ 1920 г. на вноса на тек
телно отъ страната, и е yent- гатель отъ - • ; :
чужбина. Суровите материяли приятни условия — сухи и слън бившия мйнистъръ на финвн- стилни 'произведения въ Ромж
ло благодарение на финното
Инденсите на поскжпване16 конски сили
се доставятъ оть вжтрешность- чеви дни. Г1ероноспората се сиите г-нъ Ялбертъ Де Сте- ния се, е падало 54% отъ об то на храната, осветлениетр,
качество ' напълно да измъсти
среща въ много ограничеиъ фани, виденъ финансистъ • и щия вносъ на страната. Презъ отоплението* и надниците не
отъ нашигв пазари всички чуж К о ж и т е предназначени .за та на Царството.
ди артикули отъ тоя браншъ производството си, предприя; Ателието работи не само за размЪръ.
икономистъ, се всесветска из 1926 г. на текстилния вносъ се обикновените работници въ 12
внасяни до сега отъ Италия и тието закупува отъ местните България, но изнася и часть Бубитв на много мъста за- вестность.
пада само 27°/о отъ всичкия окржжни градове при 1914 Ф
и чужди пазари.
. ... отъ своето производство въ виватъ, а негде има и оконча
Сърбия.
' ; •'•
вносъ на Ромъния.
100 еж следните: 1926 r. xpajВъ предприятието еж заети Югославия, Гърция и Палес телно завили. Първи продаж
на
— 2719, отопление и освет
Отъ получените окончате
тина.
..'..•„.••
би на пашкули вече имеме.
ление
— 2686, изобщо — 2717,
:
17 души
лни статистически данни се
Аереса на ателието е: Бу- Цената имъ-се движи отъ 95
работ. надници — 2449. Презъ
вижаа,
че
държавните
и
част
професионални работници при левардъ Македония № б — лв. до 115 лв. клгр.. срещу
Обнародванъ е въ Гърцкия
ни каменовжглишни мини въ 1927 г.: храна 2649, Ътопление
осемчасовъ рабртенъ день.
София.
82 до 103 лв. килограма презъ държавенъ вестникъ указа за страната презъ 1927 год. еж - - и осветление — 264S, из*
стабилизирането на тъцката
миналата година.
общо 2735, работния, надници
драхма
върху базата 375 драх дали: 1,168.454 тона лигнатни 2274.
,
Пчелит-в еж . въ добро със
камени
вжглища,
66,535
тона
ми за една лира стерлинга.
Събирателното Дружество
тояние.
Отличния
медосборъ
черни вжглища и 2656 тона • Цената на вълната споредъ
„Бр. Крушарови" има първата за текстилната индустрия. За вносъ отъ чужбина въ напълно се използува негде
антрацитни вжглища.
българска фабрика за колба Чехословашкото книгоизда
официалните сведения на ми
България.
при поставени на кошерите
си и деликатеси.; Дружеството телство Гебрюдеръ Щипелъ въ
магазини.
Параходъ „Бургазъ*- зами нистерството на Търговията,
Пирейсно тържище
е основано
Либерецъ приготовлява ново ' 1. Колониялни стоки и под
нава отъ Варна въ неделя, отъ 6 ло 11 юни е била • Плов
Пшеница манитода 100 кгр. 1? т. м. вечерьта за .. Бургазъ |дивъ 6 5 - 8 0 лв. кгр., Дупница
издание на специаленъ адрес- правки, памукъ. памучна преж
.Направените . констатации
въ 1888 година
драхми — Цариградъ—Солунъ — Пирея до 75 лева, Карнобатъ 72 лв.,
никъ за текстилната индустрия, да J. S. Stephanian Bombay, G. отъ мнозина ;сж, че малката и ц. д. 6-30
и сжществува ' непрекъснато въ който, ще бждатъ. застжпе- P.'O. Box.71*2.
Царевица
Ром.
6 9.") —Хиосъ-Метелинъ за които Караагачъ, Плевненско 85 лв.,
нередовна доходность на на
вече 40 години Основния ка- ни следните страни : Чехосло
5'б0 пристанища приема стоки и Дисевица, Плевенско 1С0 лв„
2. Деликатеси, швейцарско шето земледелско стопанство Ечемикъ Солун.
питалъ е
. •• • • вашко, Двстрйя, Унгария, Пол сирене Roestheisberger & Sohn,
Брашно
канад
1
11'69
Беглежъ, Пловдивско 90 лв.,
идва и отъ липсата га позна
., II
10 70 пжтници.
ша, Югославия, Ромжния и Бъл Langnau (Emmentol) Schweiz.
10,000 зл. лева
ния по земледелието и клоно
12-00 Югославянския държавенъ Министерскиятъ съветъ е
Желателно е въ този
„ америк.
3. Сурови кожи L Maboum & вете му и отъ лошата й недо
Благодарение на своето дъл гария.
10'55
заемь е окончателно отложенъ продьлжилъ дадената отсроч
адресникъ
да
,
не
липсва
нито
„
местно
го сжществувание предприя едно българско текстилно пред Co Constantinople,rueHadjilar 12. статъчна техника що притежа Трици
2'20 за презъ есеньта. Пречки за ка за плащане на паричните
ватъ
стопаните-земледелци
у
тието е направило значителенъ приятие. Мдресите ще бждатъ 4. Колониялни, съестни про
фасулъ български
11*20 неговото оежществяване се я- задължения съ още два месе
успъхъ въ своята сбластъ. Се поместени съвсеме безплатно. дукти, консерви, билки, дър насъ. Даването на повече по
„
ромжиски
11 20 вяватъ както последния кон- ца за Пловдивска градска и
знания,
подобряването
и
на
га произвежда всички видове Българско-чехословашката тър вено масло., френски, вина и
„
срьб.
едъръ
14*50
фликтъ между Итал 1я и Юго селска околия, Чирпанска и
колбаси и деликатеси, както и говска камара обръща внима ликьори. ,'L. G. , Pot)off •— Ver саждането на нова техника от- Кашкаяалъ мЬст.
50
—
славия, така и новите искания Борисовградска околии, за се
лавна,
но
осебено
отъ
неколшумки, унгарски салами и лу нието на всички, интересующи sailles, me.de Montreuil 51.
Сирене
бело
мест.
.
Зз
—
на финансовите групи за е- лата Папазлии, Сатжбеговоканки, прочутата пастжрма се отъ това дъло, и моли ония 5. Брезенти и корабени плат ко години насамъ по-сериозно Свин. яасъ бела
'динъ контролъ върху бюдже Садово и Яхзлий отъ Стани*
занимава
министерството
на
„кайзеръ", която' се произве
5253 . та на държавата. Контролъ по мъшка околия, за селата Джам,'
които не еж получили на Bureau voor Handelsinlichtin- земледелието и държ. имоти. американска
жда само въ тази фабрика. фирми,
gen, Amsterdam, Zentrum — fudc Покрай курсовете уреждани Свин, масъ крем.
базето, Ярнаутово и Белчево'
'добень на нашия.
направо
отъ
книгоиздателст
Предприятието се намира въ вото подходящия въпросникъ brudsteed 16
— Старо-загорско и с. Ябъл*
Ромжнския
заемь
сжщо
е
американска
50'00-5100
Индустриялния кварталъ и за и до сега не еж изпратили 6. Яатоматични машини зз презъ зимата за възрастните
ково, Хасковско.
временно
изоставенъ.
Янглий
стопани,
оть
страна
на
ерга
Захарь амер.
20 5 0 - 2 0 / 0
ема площь отъ
заявлението си, да се отнесатъ производство на макарони и нитв на сжщото— агрономи
„ чехосл. ситна 2010 20'30
за информации, или направо други нишестени произведения те, лесно се .доловя стремежа
500 кв. метра
Moris Ecchcr. 'Rovereto (Trentino) и за увеличение , броя на земдо
фирмата,
или
до
канцела
кждето еж построени три ма
БЪЛЛГРСКАЙ
АРОДНЛ БАНКА
via Garibaldi 16.
Солунснм- пазаръ
леделските ^училища за мла«
сивни сгради на 3 етажа Въ рията на камарата въ София,
ул.
Кракра
№
15.
.
7. Маслини Or J. Athanasso- цежьта г— момчета и момиче
драхми
КУРСОВЕ
; ГБХЪ се помещаватъ б отделе
poulos & C ie, Pirce rue Lcoclm та. Ос: бено проличава, начи- Жито тв. Австр.
8 60
ния: две работилници и 4 су
за 15 Юний 1928 гвд*
rous 8.
ная вечъ отъ' 5 години, но за Ечемикъ мЬстеиъ
5-20
*м**ьш*тм»тъ*
шилни.
силена презъ последните 2 го Цзревицл местна
6-90
Камбио на виж.
\ За двигателна ' сила пред
Банкноти
дини, тенденцията за открива Брашно амер. I
дане (чекове)
приятието си служи съ енервъ Гърция.
нето
на
пози
допълнителни
зеторба 63V»
520-550
•ия отъ'
,
Производството на маслини Консумацията на месо
|продава
мледелски училища при сел Брашно амер.' II
455 - 4S5 Брюнселъ
,купувГ|
продай
' 10 к. сили
въ Г-ьрция се постоянне засил
1С0
белги
1935
195150
1935
—
въ
градовете.
196125
ските
прогимназии.
Курсътъ
бело мест. 80"/о
513 Буда-Пеша
100 пенги
241?
_
}
гкато изразходва чрезъ комп- ва, като сжщевремеменно се
2433
25|
2417
—
на
тоя
типъ
училища
е
дзего
244540
Брашно
българско
Виена
100 шилинги
•Iпектъ машини за производ- подобрява и качественно. До Презъ 1927 година въ клзн- дишенъ и е задължи ;еленъ за
1948 -1 1961 - | 1948 — 197080
торба 60 кгр.
—
като туниската, алжирска и ници)е на окржжнит-в градове
Прага
100 крони ^
t :твото.
410 50, 412 20 41050 4142,
всички
младежи
отъ
двата
по
Фасулъ
едъръ,
средиземноморската е бнлъ заклано всичко 10 мил.
Берлинъ
100
райхемар.
•г Въ предприятието еж заети изобщо
3309
—|3322- 3309<?
сръбски
13'50 Лондонъ
маслина е по-малко м-всеста, и 255,537 килограма месо. ла, завършили прг.гимиазиал1 лира етер, 676—; 678 45 &7В- 33^8
ното
си
образсвание.
Тая
год.
68185
Фасулъ
ромьн.
11"
—
40 работници
на
жипонъкога съ дъхъ (напримеръ Средната консумация
100 франка
1
се предвижда увеличението
544 50. 54? Ю 544 50 55055
24 — Парижъ
• зтъ които Ю еж чужденци. на фъстъци), гръцката, особе- тель въ тия градове се пада брея на тия училища отъ 40 Сирене I пр%сно
Отима
100 драхми
18040j 18250 18040
Сирене
старо
31'—
•'аботниците . жив-Ьятъ въ от нно тая отъ Воло е превъз 37 001 кгр. годишно.
100 лири итал, 728 - 73050 7 2 8 - 18340
Милано
на
5i>.
Първоначално
населе
Сирене
Ш
26
27
—
73415
ведените специялно за тъхъ ходна, маслоадйна напълно, Въ Варна е заклано всичко нието въ селата, гдето се ст
100 крони
Сгокхолмъ
373050 3 7 1 7 - 3749115
3717
Сирене
отъ
Бълг.,
1,941,411
кгр.
месо
или
средно
чиста.
;' три .фабриката работнически
К0 леи
84 70{ 8535
_ • _ . Букурещъ
8455
8580
Производството се е разви на жительЗГ461 кгр. годишно. криваха тия училища, гледаше Сърбия и Русия
i килища. За тъхъ има уредена
100 динара
Белградъ
24540 24 J ,0 ть бЬ
на
ГБХЪ
съ
голямо
недоверие
сжщо
въ.
варели
—"-243
,0
Срздно
на
житель
най
много
вало
въ
последнит-в
години
'• i образцова кухня.
1 лира тур.
7175
50 — Цариградъ
7110
72 ю
консумирано месо годишно се и не изпращаше децата си, Кашкавалъ балкан.
7010
Предприятието .... произвежда така:
Женеза
100
франка
267751
особено
момчетата,
като
мно
„ полски
46 —
2663
2691
пада
въ
София,
а
имено
презъ
1914
година'1,625,771
кгр.
'Ямстердамъ 1С0 флорини 5588
5 :редно ' . . ' , .
5^03 - 2 6 6 3 - 5636051
отъ бълг.
я
периода 192]—1925 година по го често предпочиташе сжщи1915
•„
1,349,012 ^
—
Ню-Исркъ
1
доларъс.
щ.
те
—
децата
да
ги
праща
да
1000 кгр. колбаси
138 50 139- ^588
и Сърбия
50-52.—
139 70
39-647 кгр -1925 год. — 45*536
1916
.
1,396,650 ..
.13850
|Монтреалъ
1 дол. канад. 138 50, 139139 70
кгр. и .1927 год. — 4б'809 кгр. | учатъ занаятъ — най често дър1917
.631875 .
-ia день: ' '
13850
69550
'веделство и коларство. Дн«сь бено празъ сезоните на уси {Александрия Ю0 пиастра
!
6
9
3
699
Дневно
на
житель
най
мал
1918
„
! Дружеството има 3 собстве~
[ВаЪшааа
1(0 золоти
1550 — 156250 1693
ко консомирано
месо годишно положението далечъ е по дру лените попски.работи. Яко се
1919
. '1
«1 магазини въ столицата. Пла
5 5 0 - 1570 30
:
го.
Повикътъ
за
откриването
се лздз въ- Пловдивъ: презъ
1920
„
973,632 »
следва тоя пжть нужни еж са
: :ира своето производство как
МОНЕТИ
периода 1921-1925 год. 27280 на допълнителни земледелски мо още 5 - 6 години, за да се
1921
1,822,935
»
и
•о въ •* столицата така и въ
училища
все
по-често
се
чува.
купува
кгр.'1926. год. —25-620 кгр
„
2,029,238 ,
дойде до- желаното и спаси
провинцията и прави износъ 1922
Степаните отъ множество се телно
и
1927,
год..—
23
054
кгр..
1923
;
2,096,858;
.
до
голг.ма
степепь
по
п
!Ъ Цариградъ. , • •
Наполеонъ
настокватъ,зи откриването ложение, при което въ всеко
541
Щатски доларъ
1924
„
2,631,023 „
Да като въ Ссфия консома- ла
Предприятието се разраства
Ннглийска лира
на
такива
предлагайки
своя;а
642 — Канадски доларъ
1925
.
2,337,625
\
цияга
се
увеличава
въ
Плов
село.
ще
имв
най
малко
по
1сЪки день, подобрява произТурска лира
материплна подкрепа.
616 — Чистр злато грвмъ
1926
„
2.648,715 .
дивъ се.намалява.
30—40 стопани носители на об
' юдетвето си което по качест
Германска 20-марка 654 — Сребъренъ левъ
ширни
познания
и
солидна
Вьнь
отъ
обучението
и
въз
во по. нищо "не отстжпза отъ
Руски 5 рубли 1897 360
Чисто сребро грамъ
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Търговски Индустрналенъ вестиикъ!'

3*жарска фабрика

Производството на фабри
„Воксъ"
ката възлиза до ,
Модшп Кожарско Идашво 200,000 фуса годишно,

Ортолелйческо mm „Рада"
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Първа българска фабрика за колделикатеси на Вр.

Предложения м ззвитванйя

Производството на маслини

Печатница Добри Тодоров*.— Варна,-

