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МЕТАЛНАТА НИ ИНДУСТРИЯ.

*
Почти всички видове отъ тая индустрия ся
застяпени въ района на камарата ни и по броя
на предприятията си съставляватъ средно 37*5?/о
отъ всички предприятия въ царството. Така, епоредъ данните на произведената въ 1922 г. ин
дустриална анкета, имаме:
Въ царството Въ района

I. Желйзарство и машинн о . производство
2. Железарство
3. Производ. на ламарине
ни и телени изд.
4. Металолеярство, медникарство и произв. на кух„. _ ненски сядове
5. Ножарство
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Между всички тия видове метални индуст
рии, отъ най-сяществено значение за'.общия ни индустрияленъ развой, с а желтаролтрнитгь, машиннитгь и желтарски работилници, които взеха
най-живо участие въ реставрацията
изхабения
и разнебитенъ отъ войната яндустриаленъ инвентаръ. Преди войните, въ 1912 год., бронтъ па
тия три вида работилници бе 20 съ 47 двигатели,
631 конски сили и 3 ,0 4 8 ,0 0 0 лева вложепъ капиталъ, а презъ 1922 год. гЬ нараствай, на 53
заведения съ 102 двигатели, 1429 конски сили и
7 1 ,6 3 4 ,0 0 0 лв. вложенъ капиталъ.
Това бързо развитие требва да считаме като
единъ отъ най-отраднитЬ факти въ индустриално
то ни стопанство, тъй като железарските ни ра
ботилници услугватъ съ поправки и ремонти ед
накво техническите нужди и на индустрия, и на
земледелие, и ,на строително дело. Освенъ туй,
те с я повечето създания на най-професяонализираните ни ученици, излезли изъ „нашите ж еле
зарски и машинни училища и си служатъ съ найквалифицирани работници.
Тези метални индустрии, които ся отъ та
кова големо значение по служба и персоналенъ
съставъ, изпитватъ понастоящемъ затруднения, кои

то въ близко бядаще могатъ да станатъ заплаши
телни за техното сяществувание.
* Железаролеярниците ни, които произвеждатъ
почти всички потребни за нашия назаръ изделия:
чугунени печки за отопление и готвене, пурии за
кола, кукурузотрошачки, плугове, капаци, скари,
галотки и пр. — всички тия ся подложени на едвамъ
преодолимата конкуренция на чуждите подобни
изделия. При това, нашите текстилни и др. ниндустр.
заведения продължаватъ да си достазятъ при безмитенъ вносъ голема часть отъ потребните имъ
чугунени мащинени части, лагери, коносоли, ремъчни колелета, махови колелета, остъргани тран
смисии и пр., които нашите габровски и други
железаролеярници и машинно-работилници произ| веждатъ въ достатъчно количество и по цени и
качество не отетяпващи на чуждестранните. Не
що повече: некои отъ нашите механически заве
дения с я , вече,, въ състояние да израбатятъ и-цели
машини, изобретени въ самите заведения, както е
случая съ една габровска железарска фабрика,
която изработи една специална машина за тро
шене на барутъ, отъ всички предпочетена предъ
чуждите патентовани машини. Сящо така е и съ
новата наша фабрика въ Горня-Оряховица за ло
зови пръскачки, които нашите лозари предпочитатъ като по-удобно комбинирани, но прибегватъ
къмъ чуждите като по-евтипи. Такива дееспособни
индустрии, въ конто се проявява упорния и изобретателенъ духъ на българския промишленикъ, заслужаватъ но-големи грижи, повече кредитни улес
нения и по-висока митническа защита, за да бядатъ облекчени въ затрудненията, които днесъ
изпитватъ. Още повече, че тия индустрии ся въ
първоначалния перподъ на развитието си — пред
приятия съвсемъ нови или подновени еледъ война
та — и следователно не бива да останатъ безъ нужната
имъ подкрепа, защото иначе г£ рискуватъ да издрсбнеятъ и да се превърнатъ въ една, тъй да речемъ, кърпачесха индустрия.
Па край требва да отбележнмъ и друго едно
притеснение, което срещ а металната ни индуст
рия отъ страна на държавните ни арсенали.
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Още на другата година следъ войната, Н а
родното събрание презъ IV -та си извънредна с е 
сия, въ заседанието, държано на 28 мартъ 1919
год., гласува, прие и влЪзе въ сила закона за
разрешение на военнитЬ арсенали да приематъ и
изработватъ частни поржчки отъ държавни и об
щински учреждения и частни лица. Изключител
ните условия, въ които тогава б$ ноставено на
шето държавно и частно производство отъ метал
ния браншъ, налагаха създаването на горния законъ, тъй като многото нужди отъ ремонта и
машинна инсталация на индустрията и строител
ното ни д$ло не можеха да бждатъ задоволени отъ
частните ни железарски и машинни работилници,
на които инвентарътъ бе изхабенъ и недостатъченъ, а ота друга страна, требваше да се запазятъ отъ разстройство н самите ни арсенали. З а
това и горе-поменатия законъ се яви като една
необходимость на времето си.
Днесъ, обаче, условията на стопанското ни
развитие сж вече променени, и ота изключителни,
каквито беха презъ 1919 год., т е постепенно се
превръщатъ въ нормални. Затова, разрешението,
което се дава на военните арсенали д а . приематъ
и изработватъ частни поржчки, се явява вече въ
увреда на жедйзаро-матш ш ата ни индустрия и
ние считаме, че време е вече, това разрешение да
бжде ревизирано.
Б. С.

За ютената ни индустрия.
Бургазката тарг.-индустр. камара, въ изложе
нието си до Министерството на търг., промишл. и
труда по законопроекта за насърдчение на мест
ната индустрия, изказва, между друго, и следното
мнение: Индустриални концесии за предене и тъ

кане на юта да не се разрешаватъ, създаватъ и
vнасърдчаватъ.
Главниятъ и единственъ мотивъ на Бургазката
камара е, че ютената индустрия ще увреди про
изводството на лена и конопа, за които има бла
гоприятни климатически и почвени условия у насъ.
Имайки предвидъ досегашното развитие на
лепената, конопената и ютената индустрии, ние не
можемъ да споделимъ тоя мотивъ на нашата по
сестрима и считаме се задължени да изкажемъ
мнението си по него.
Преди всичко, ютеното производство обхваща
единъ специаленъ .родъ издалия — зебла, човали
чулове за тютюнъ и др. амбалажи, които никой не
би се наелъ да изработва отъ конопъ, а още по
вече отъ ленъ, тъй като това бн костувало твърде
скжпо в никой не би се нам$ридъ да купува по*
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добни амбалажи. Конопътъ и ленътъ нматъ по-друго
назначение: тия растителни влакна трЬбва да бждатъ използувани за едно производство на по-финни
и по-скжпи издалия :— вжжа, канапи, платна и пла
тове и въ кржга на които ютената индустрия е
схвсемъ безучастна. И тритЬ тия производства —
конопено, ленено и ютено ■— иматъ свои специ
фични области въ текстилната индустрия, които,
погрешно е да мислимъ, че се увреждатъ една дру
га. Напротивъ, тЬхниятъ усшЬхъ зависи именно отъ
това — да бждатъ насочвани къмъ действителното
нмъ предназначение, а не отъ ленътъ да правимъ
бризенти, оть конопътъ — зебла и човали, а ютатата, като опасенъ конкурента, да изхвърляме отъ
употреба. Нашето конопено и ленено производство
ще бжде най-дебре насърдчено не като се прими
жи къмъ нуждитй, които ютата задоволява, а като
бжде отправено къмъ изработването на съответните
нему изделия, за да ограничи техния вносъ отъ
странство. По тоя начинъ само културата на ко
нопа и лена ще бжде засилена и подобрена — то
ва, което прави всека напреднала индустриална
страна въ Европа.
Въ полза на нашата ютена индустрия, пред
ставлявана отъ единствената фабрика „Кирилъ“,
требва да посочимъ и факта, че нейното досегашно
производство показва едно постоянно увеличение,
съ единъ сжщо постоянно разширяващъ се пласиментъ. Презъ 1923 год. производството и се е съ
стояло ота 5 5 ,0 0 0 парчета торби разни, 33,000
метра бандажи sa тютюнъ и 3 6 7 ,0 0 0 метра зебло
и карпети, а презъ 1924 год. това производство
се е повишило аа 126,000 торби разни, 72,000
метра бандажи и 5 9 0,000 м. зебло и карпети. Тая
година производството на фабриката ще бжде още
повече увеличено и ще достигне единъ милионъ
метражъ.
Това достатъчно ясно показва, че ютената ни
индустрия е добре закрепена въ пазара и, въп
реки конкуренцията на чуждото производство, тя
все повече задоволява съ по-евтинитЬ си издалия
нуждитЬ на страната.
На край считаме за нужно да подчертаемъ
всеизвестния факта за насърдченията, които пра
вата Чехословашко, Австрия, Италия и др. на
ютената сн индустрия, безъ това да пречи на раз*
мЪра и съвършенството на тяхното конопено и ле
нено производство. Този тгЬхенъ опита, който да
тира ота десетолйтия насамъ, не требва да пРе"
небрегваме, защото иначе не само бихме поставили
ютената ни индустрия въ едно изключително поло
жение, но бихме увредили и на конопено-лененото
ни производство, насочвайки го въ единъ неправиленъ пжть на развитие.

Брой 32

Икономически Изйеетйя

ГръцКошо производство на ((шшмп.
ДЪйностьта на Търговската камара и на
Гръцката народна банка.

Еъмъ нова производствена дгьйностъ.
Миналата неделя въ Атинската търговска ка
мара се състоя събрание на по-главните предста
вители на кидимарскигЬ предприятия, за да се
обсждятъ мерките, които требва да се взематъ за
задоволителното развитие на килимарската индустрия.
Тамъ 6 ix a се явили представители на синди
ката на килинарскитй производители, Анадолската
килимарска компания, Тесалийската килимарска
компания и Гръцката килимарска компания.
Народната банка б£ представена отъ нейния
директоръ г-нъ Евлампио и г-нъ Маламатианосъ,
добре известенъ шефъ на департаментъ въ Гръц
ката народна банка, който е работилъ повече отъ всфки
другъ за развитието на килименото производство. Директорътъ на Гръцката нар. банка изтъкна необходимостьта отъ систематически усилия, за да се развива
това производство и каза, че сега има единъ благоириятенъ случай, тъй като е предстояще откриването на
клонъ на Народната банка въ Ню-Йоркъ, за коя
то цель той заминава тия дни за Америка. Извест
но е, че северна Америка е единъ отъ най-големигЬ пазари на Анадолски килими.
Г-нъ Маламатианосъ обясни подробно различ
ните обстоятелства по въпроса за производството
на килими, които сж свързани съ н е г о в а
пласментъ, като добави, че само едни организира
ни усилия ще бждатъ резултатни. Той отбелеза
какво е било направено досега за уреждането на
една кооперация, която би обхващала всички не
обходими елементи за постигане на цельта и дойде
до заключение, че тази кооперация и друга една,
образувана, въ Солунъ, могатъ сигурно да образуватъ ядката на една бждаща обща организация
за производство на килими.
Вследствие грамадниятъ интересъ, кой го буди
този вънросъ, ние даваме по-долу едно подробно
изложение наедно съ мнението на г-нъ Малама
тианосъ но въпроса.
Както е известно, производството на килими
е започнато отъ старите поколения въ Анадола,
които не сжщесгвуватъ вече. Обаче, производство
то на килими е взело форма на ржчна работа и
търговска експлоатация главно въ Персия, кждето
това производство бива подобрено едновременно въ
качествено отношение и вкусъ. Отъ тамъ то се
разпространи навсЗжаде нзъ Мала-Азня и пре
търпи разни промени.
Така ние имаме днесъ килими отъ Саарта,
Уюакъ, Гиодесъ, Пергамусъ, Малесъ, Сивасъ и пр.
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АнадолскитЬ килими, които сж отъ голФна
трайностъ и едва ли сж п о - д о л но к а ч е с т в е н и
отъ Персийските, отъ гледна точка на изкуст
вото, се продаватъ на много по-ннска цена отъ
последните. Ето защо Анадолските сж заели първо
место на Европейския и Американски пазари, ка
то сж изместили персийските, които пъкъ сж ос
танали по-скоро като единъ луксозеяъ артякулъ.
Така съ течение на времето, тая ржчна ра
бота, подтиквана отъ гръцките и а р м е н с к и
търговци, които оказваха всекжкъвъ видъ финан
сова подкрепа, порастна като единъ сжщественъ
финансовъ факторъ въ Мала Азия, който снабдя
ваше съ много парн не само производителите на
килими, но и турското правителство съ значител
ни приходи. Последното, реализирвайки грамадни
I печалби, които му осигуряваше тая работа, оказ
ваше всички възможни улеснения на производители
н търговци.
Такова едно движение не можеше да не привле
че вниманието и интереса на грамадния европейски
капвталъ, и отъ тогава сериозни Английски и
Американски компании се заловиха съ устройст
вото на големи килимарски фабрики въ Анадола.
Главната отъ тия фабрика беше Ориентадъ Карнетъ Компани, капиталътъ на която достигаше
до 1 ,2 0 0 ,0 0 0 англ. лири.
Отъ тогава производството на килими въ
Анадола доби индустриаленъ характеръ. Преди
Мало-азиятската катастрофа числото на работил
ниците възлизаше на няколко хил. а това на работни
ц и т е — на 100,000. Годишното производство въз
лизаше на 8,0 0 0 ,0 0 0 кв. м. на приблизителна стой
ности отъ 4 ,5 0 0 ,0 0 0 лири стерлинги.
Тука въ Атина до преди некодко години да
же нравенето на килими на ржка и употребата
ва ориенталски килими почти не беше позната.
Само въ не кои планински области па стара и но
ва Гърция (Македония) правеха нещо подобно на
тия килими и биваха предлагани на местния пазрръ подъ (името „килпмъ“ .
При все това, преди неколко години тука
сжщо се направи опитъ за правене на килими осо
бено отъ Ангорската компания и д р , но резулта
тите беха не особено задоволителни, главно по
причина на липса на технически персоналъ, спе
циална предачна фабрика и систематическа инста
лация.
Катастрофата въ Мала-Азия наедно съ нилионътъ бежанци донесе грамадно число отъ гръц
ки и арменски работници, мжже и жени, майстори
въ килимарското производство, сжщо и експерти
съ високо образование, като директори на нредачески фабрики, бояджии и др. специалисти, отъ
които главно зависи производството на килими.
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При първата възможность, тия хора са се зало
вили съ работата, съ която с а се занимавали
толкова години.
Така първите малки кнлимарски инсталации
бидоха образувани въ Пирея, Солунъ и въ бежан
ските лагери въ околностите, за преусневането на
които предприятия допринесе и финансовата под
крепа отъ 2 ,7 2 5 ,0 0 0 драхми, отпуснати на бежан
ците отъ прихода отъ заема.
Освенъ горнето, некои бежанци — капиталис
ти с а уредили и по-сериозни фирми за сащ ата
цель, съ единъ капиталъ, който се предполага да
достигне отъ 180,000 до 2 0 0 ,0 0 0 лири стерлинги,
освенъ фондовете, отпуснати въ форма на заеми.
Функциониращите фабрики доетигатъ на около
2,000; работниците — на 6 0 0 0 и годишното произ
водство възлиза на 2 0 0 ,0 0 0 кв. м. на стойность
4 0 0 ,0 0 0 лири стерлинги.
Всичко до тукъ изложено е достатъчно да
убеди даже и най-крнсервативния наблюдатель за
размера на работата въ толкова кратъкъ периодъ
време — година и половина.
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занаятчийски работилници следъ влизане новия
законът въ сила, като за въ бхдаще н е гдопускатх
откриване на такива работилници отъ лица депритежаващи майсторско свидетелство или безъ да
сх ангажирали за управители — майстори на
равотилниците си — законни майстори.

Занаятчийско събрание. Н а 2 того въ Ка
марата се е състояло събрание отъ представители
на всички професионални сдружения, отъ профе
сиите за които Камарата е дала мнението да
бхдатъ признати въ бхдаще за занаяти. Размене
ни сх мисли по въпроса за чиракуване и калфуването въ всеки единъ отъ тия занаяти.
Взето е решение, вс£ко едно отъ тия сдру
жения да проучи тоя въпросъ, да го разгледа въ
общо събрание на сдружението и даде мнението
си въ Камарата. Следъ като се получатъ всички
тия мнения на сдруженията, Камарата отъ своя
страна по тоя въпросъ ще даде мнение предъ Ми
нистерството, което да се има предъ видъ при
изработване правилника за приложение закона и
оня за калфенски и майсторски изпитъ.
РЪКОВОДСТВО ПО к е р а м и к а .

зшншйсхи щ щ .
На 31 май т. г. се състоя годишния актъ
на чирашкото училище въ Търново. Директора на
схщото Н. Ив. Кхпевъ даде отчетъ за дейностьта, резултатите и успеха на училището, които
беха аклампрапи. Н а свършилите съ отличие учи
лището чираци, занаятчийските сдружения чрезъ
r. Т. G. Кумаповъ имъ иоднесоха награди — .
занаятчийски инструменти. Това беше едно мило
тържество, следъ което всички пожелаха Камарата
да засили и разшири това училище и въ калфенско.
На изпита се явили 30 чираци, отъ които 28
издържали изпита успешно и 2 пропаднали.
По приложение закона за 0. П. 3. Неза
висимо отъ обявлението си № 3565 отъ 5 того,
съ което се разгласява между занаятчийството за
влизане на новия 3, 0 . П. 3. въ сила и се правятъ известни разяснения и предупреждения, Ка
марата е отправила и окрхжио писмо до всички
общински кметове въ района си.
1. За проверка на всички занаятчийски ра
ботилници и съставяне списъкъ на всички ония
лица заварени отъ закона да упражняватъ само
стоятелно ванаятх, безъ да притежаватъ изискуе
мото се отъ чл. 5 на Закона майсторско свиде
телство-или пъкъ притежаващи такива, но управдяватъ повече отъ една работилница.
2. За съставяне актове за нарушение па ал.
IY на чл, 5 отъ Закона на всичка лица открила

женеръ

Известния инкерамикъ — К . Петровъ е съставилт,

обширно рхководство по керамика и го е нредложилъ на Фонда занаятчийска литератураза издаване.

Изработване на новъ правилникъ за пре
носната служба въ Варненското и Бургазко при
станища.
Отъ 31 м. м. до 2 т. м. вкл. въ Варненската
търговско инд. камара се състоя конференцията на
представителите на Варнен. и Бург. т. и. кама
ри, на варненските и бургазки търговски и работ
нически съсловия, на началниците на пристанища
та, управителите на митниците и инспекторите но
труда отъ двата града.
Тая конференция, която бе разширения съставъ на комисията, предвидена въ чл. 28 на пра
вилника за преносната служба въ Варн. и бургаз
ко пристанища, биде председателетвувана отъ г-на
председ. на В. т. и. камара г. К . Геновъ и въ нея
взеха участие Варненския окрхженъ управитель г.
С. Дончевъ, Варненския народенъ представителя г.
Ради Васчлевъ и делегата на м -pa на Железници
те, пом. н-ка на пристанищното отделение при да*
рекцията на железниците и пристанищата инж. В.

Гаичевъ. Конференцията биде свикана по поводъ
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железниците

Въ трите заседания па конференцията биде
изработенъ новия,проекто-правилникъ за преносната
служба въ двете наши големи морски пристанища.
Новия проекто-правилникъ представлява неколко преимущества сирено сега дезствующня такъвъ, като съ него се внесе повече яснота въ некои понятия, съ които се борави при стария и
се разграничиха по-резко ония фактори, които играятъ роля при преносната служба, а именно р а 
ботодатели, работници и държавната вдасть, като
арбитъръ, чрезъ своите съответни органи, при всич
ки случаи на спорове и стълкновения.
Н а първо место нри изработването, въ осно
вата на правилника легна принципа за плащането
на възнагражденията на работниците извършвано
отъ работодателите, чрезъ органи на последните, а
не както е било до сега отъ касиери, избрани изъ
средата на работниците.
Съ назначаването на касиеръ-счетоводители
отъ страна на работодателите, които ще бхдатъ
напълно органи и подчинени на последните, се
внася големъ редъ въ сметководството и се предвардя опасностьта отъ злоупотребления съ работнйшките пари, както мвого често е бивало досега.
- '
Огъ друга страна при касиеръ-счетоводители
на работнишките съсловия, назначавани само отъ
работодателите, последните се вече ясно очертаватъ, олицетворлватъ въ едно тело — работода
телско, каквото до сега въ правилника не личеше
и по тоя начинъ отношенията между работодатели
и работници въ всички случаи се напълно конкре
тизирате, което пъкъ извънредно много улесненява и
изяснява функциите на държавните органи, имеющи докозъ ст. пристанищната служба, като н-ците
на нристанкщата, управителите па митницата
играющи роль на арбитри по всички въпроси, кои
то тя поражда, както и на инспектората на тру
да, който, за да изпълни напълно предназначението
си, требва да пма предъ себе си дв!- найълно очер
тани групи, отъ една страна, работодатели, отъ дру
га — работници/
На второ место комисията, която бе предви
дена въ п. 28 на отъ дейогвующия правилникъ и
е предвидена и въ чл. 25 на новия проектъ, ще
бжде по-разширена въ състава си, за да може въ
нея да бждатъ застъпени по-равно всички съсло
вия и всички видове търговия, вносна и износна,
по въпросите, които въ даденъ случай ги засегатъ,
като пъкъ тая комисия избере отъ себе си едно
тело, - което ще има функциите на бюро, па
постоянно присхтствие.
Освенъ това въ правилника, въ чл. 2 6 , се
урежда и работата на талигарите, която ще се ог
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раничи само въ района на пристанищата, а не н
извънъ тЬхъ, както е било до сега, и което е пре
дизвиквало и довеждало до кървави разправии меж
ду пристанищни и външни талигари.

Министерството на търговията и промишленостчта съобщава чрезъ камарата ни, че по слу
чай религиозните тържества, които се устройватъ
въ гр. Римъ, по поводъ отварянето вратата на
гроба на Св. Петъра, отъ края па м. май до края
на м. декемврий н. г. се устройва всемирна мо
стрена изложба въ тоя градъ, която се очаква да
бжде посбтена отъ много търговци и индустриалци
отъ всички държави.
Явно е значението за българските произво
дители и индустриалци на тая изложба, въ която
ще могатъ те да изложатъ своите стоки предъ
световния пазаръ, за да бадатъ отъ всички опоз
нати, оценени и търсени и да си създадатъ нови
пазари.

Унгарската легация въ София съобщава
чрезъ Камарата ни, че отъ 2 до 4 октомврий т.
г. въ Будапеща ще се състои панаиръ-изложба
на породисти свини, организирана отъ „Съюза на
унгарските търговци на свяни“ , отъ Унгарскил
стопански съгозъ и Акцион. д-во на спест, каси.
'
|
Пишатъ ни отъ Търново. На 31 май т. г.
| въ салона на „Модерния театръ“ търновските
членове па Камарата г. г. арх. Г. Козаревъ, Г.
Кжрджиевъ, (индустриалци); Николай С. Георгиевъ,
Ст. Савовъ (търговци), Тодоръ С. Кумановъ и
I Никола Атапасовъ (занаятчии) дадоха публично
отчетъ за дейпосгьта си въ Камарата презъ мар
тенската й сесия. Говориха г. арх. Козаревъ,
Кумаиовъ и Ник. Георгиевъ, които засегнаха ин
дустриалната, занаятчийска и търговска дейност»
на Камарата, която се одобри.
Унгарската легация въ София съ вербална
нота отъ 5 м. м. нодъ JY: 926 съобщава следното:
,,До сега транзитния превозъ презъ унгарска
територия беше възможенъ за долуизброеннте сто
ки, само следъ едно предварително разрешение
| отъ Унгарското министерство на земледелието.
|
Въпросните стоки сж следните: овча изпра| на вълна, обвита въ човали и приготвена съ варь;
: варени косми; свинска четина, приготвена съ
I варь, козина отъ животна, приготвена съ варь,
j пресовани плочи отъ рога, оетатъцп отъ кожи,
! приготвени съ варь, перушина за вьзглавниц или
| за препарати; шила отъ рога; стърготини отъ
! рога, сухи или солени черва, затворени въ каси
! или бурета, млеко или млЬчни приготовления,
| яйца, поставени въ дървени каси.
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Благоприятни изгледи за романската ре
колта. Въ сравнение съ миналата година, която
беше най-лоша отъ войната насамъ отъ земледелска гледна точка, вследствие на което Ромжниа
понастоящемъ е заставена да внася жито за да
осигури хлеба на населението до новата реколта,
тая последната изглежда да е по-благоприятна.
Изобпленъ дъждъ е паднадъ навсЬкжде изъ стра
ната и положението, което бЬше почти критичес
ко вследствие продължителната суша, е добило
по-благоприятенъ изгледъ.'
Една изобилна жетва би окуражила твърде
много земледЬлскитЪ среди, които сж извънредно
много загрижени отъ високите износни мита и
отъ мжчпотиигЬ по транспорта. Говори се, че
въ това отношение ще се направата отъ страна
на финансовото министерство н^кои облекчения,
тъй като досегашните мерки сж дали много жал
ки резултати по отношение на немлед'Ьлското про
изводство, което е главния източникъ на благо
състояние за страната.

Унгарските власти вдигнаха това ограничение
и взеха нужднитЬ мерки, щото гореозначените
стоки да ногата да мината транзита презъ унгар
ска територия безъ предварително разрешение до
ново нареждане.
Все таки, книжката за произхода относно
коя и да е ота гЪзи стоки, предназначени да ми
ната транзита презъ унгарска територия, требва
да бждатъ снабдени съ единъ завйренъ преводъ,
придруженъ съ едно официално удостоверение
ота български ветеринаренъ лекарт.,',удостоверява
що, че въ окржга, отъ кадето произхожда тази
стока, нема чума по добитъка.“
Като се съобщава това на г. г. председате
лите на търговско- индустриалните камари, умолявата се да наредятъ да се даде най-широка гласнтсть на тази нота всредъ интересующите се
кржгове.

ДИЗЕЛОВИ МОТОРИ и такива безъ ком
пресори, отъ известната фабрика g. Lut
her А. О. — Braunschweig, доставя фаб
рика Вулканъ А. Д. — Варна.

Външен» tafcuv
Електрификация на Р о м а н с н и г Ь железни
ци. Една отъ най-големите пречки въ роман
ската индустрия, която стои надъ всички други
условия за развитието й следъ войната, е било
жалкото състояние на желЬзниците и липсата на
прсвозепъ стокъ. Подобрението на транспортните
условия в едно отъ пай-главните преобразования
въ страната. Изглежда, че сегашното правителст
во се е сериозно заело съ тоя въпросъ. Господинъ
Винтила Братвапу е влезълъ въ преговори по
време на сегашното си пребивание въ Западн^
Европа съ единъ мощенъ американски синдиката,
който е изиратилъ свои представители въ Букурещъ. Г -нъ Бергронъ, единъ отъ представителите,
е специалиста по електрификацията на железни
ците и е въ връзки съ Пенсилвапската железнопжтна компания. Тази мисия изглежда да е добре
запозната съ сегашното положение на страната,
и има изгледи, че сериозните преговори ще свършата благополучно. Както се съобщава, този аме
рикански синдикатъ ще авансира суми на около
50 до 100 милиона долара и ще направи необ
ходимите усилия за едно бързо и всестранно пре
образование на железниците като, ги замени съ
електрически. За ьерване е, че преговорите ще
доведатъ до едно споразумение въ скоро време,
8ащото това ще създаде условия за ново развитие
иа ромънските индустрии.
Изъ The Near East отъ 21. V. 925 г.

Кввсудф рш ртв в Квркввйоф».
Положението и Ц а ш ш и п о тържище.
Цариградъ, 27 май 1925 год.

|
|

Зърнени Храни пристигнаха въ малки ко
личества: отъ Анадола 450 тона, отъ Тракия 48
тона и отъ Съед. Щащи 100 тона. Н а тържището, обаче, се намиратъ достатъчно храни, поради големите количества внесени преди две седмици. Цените са останаха сжщите:

I
!
J

Анадолска бела пшеница 21 гр. оката
Анадолска смесь пшеница 20 гр. оката
Американ, твърда пшеница 22 V2 гр. оката
Аржентинска твърда пшеница 22 V i гр. оката
Австралийска твърда пшеница 22 гр. оката

I

t

Манитоба пшеница 2 3 V 2 гр. оката.

Брашна не се внесоха отъ никжде, а се из
несоха за турските пристанища па Черно море.
Цените се запазиха почти сжщчте: 1625 вместо
1650 гр. за торба четворка отъ 72 кгр.
МеСОТО подигна цените ся, поради изяосъ
за Гърция: агнешко 105 гр. ока съ 7 % шконто;
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овнешкото 115 гр. ока съ 13 %
шконто;
веждото — 88 гр. ока съ 3 % шконто.

го

Нзносътъ за Гърция е почеалъ напоследъкъ,
поради вдигането на забраната за изпосъ. Този
изноеъ за Гърция става възможенъ благодарение
на извънредно хубавата зима, която даде възможность да се отгледа добре и много добитьвъ. Въп
реки това ия Цариградския пазаръ може да се
пласира чуждъ добитъкъ, особенно добре огоенъ.
Отъ България не дохожда вече никакъвъ добитъкъ.
Следъ нГжое време се очаква пристигането па
агнета отъ Бургасъ, ала не въ голЬми количества.
Напротивъ, отъ Русия се очаква за напредъ да
приетигпатъ голЬми количества. Познатото руско
д-во „Аркссъ“ прави сега сондажи да предаде
своето представителство на н4кои отъ турските
търговци на добитъкъ, за да почне пристигането
следъ това на самия добитъкъ. Защо Съветите не
пращатъ добитъкъ на гръцкия пазаръ, кждето би
намерили, може би, по-добри цени? На този въпросъ мнозина отговарятъ, че това става съ поли
тически цели: да се завладее цариградския пазаръ,
за да се държи цариградското население въ зави
симости отъ Русия при своята прехрана. Щ е могатъ ли да постигяатъ Съветите тая цель? Т4
почнаха да гонятъ миналата година подобна цель
съ продажбата на храни на по-низки цени, ала
не можаха да я постигната, поради бързото из
черпване на руските запаси.
МлечкктЪ продукти не намнратъ още благоприятенъ пазаръ. Ц евите на кашкавала еж така
низки тукъ, че въ Цариградъ сж пристигнали тър
говци, за да закупятъ транзитна стока за препра
щането й въ Америка. Хубавъ пиротски кашкавалъ транзитна стока може да се намери до 90
гроша килограма.
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Восъкътъ е съ тенденция па спадане, отъ
като снре търсенето на такъвъ за Българи. Той
се продава вече тукъ 180 гр. оката, въпреки, че
за бждащата восъчна реколта не могатъ още да
се правятъ никакви сигурни предвиждания.
Маслините, сусамътъ, афионътъ, валонеята,
рибеното масло за кожи и други нЬкои стоки, вна
сяни отъ Турция въ България, сж съ тенденция
на разслабване на цените.
Дървените вжглища внасяни отъ България
въ Турция сж сжщо съ тенденция на спадане.

Т Ъ Р

ж

н и.

Н а долните дати въ 3 ч. сл. об. ще се
произведе въ помещението на Соф. фин. окр. уп
равление за нуждите на военната фабрика Главна
та дирекция на железниците и пристанищата.
На 17 юний т. г. за доставка на 2 1 0 ,0 0 0
кгр. морска пръсть за нуждигЬ на фабриката.
Н а 7 юлий т. г. за доставка на сапунъ за нуж
дите на Главната дирекция па пжтищата и при
станищата.

МАШИНИ за ПРОИЗВОДСТВО на ЦИМ ЕНТЪ и КАМЕНОСТРОШ АЧКИ
отъ машинната фабрика д Luther A..G.
— Braunschweig, доставя фабрика Вулканъ А. Д. — Варна.

Предложения и запитвания.

БЬлото сирене е сжщо вече съ тенденция па
спадане. Тенеке одринско б§ло сирене може да се
купи до 1 0 V 2 лири, а по-долни качества до 9
лири. Причината на спадането е изобилното млЬко. Вследствие на хубавото време, тая година
млекото е съ 20°/о повече отъ миналата година.
Предвижда се ново спадане, а не покачване.

D -r Franz Krumbholz & C o — Hamburg, Alfredstasse 25 желае да влезе въ търговски връзки
съ тукашни вносители па медикаменти и дъбилни

ДругитЪ СТОНИ сжщо сж съ тенденция на
спадане, било поради добра реколта или поради
наближаване на мъртвия сезонъ за търговията;

търговци на цветя.

Вълната се продава за сега по следните
цени: анадолска (караманска) по 100 гроша ока
та; тракийска (включително и оная отъ българс
ките стада, които сж зимувади въ Тракия) по 110
гроша оката. Големи сделки, обаче, не ставата
още, понеже и двете страни — продавачите и
купувачите — не сж още добре ориентирани вър
ху пазаря,

вещества.
Casa Petrarka Bordighera 83 Via Vittorio
Emanuele, желае да влезе въ търговски връзки съ

Очакватъ се ш вдиш ан параходи.
Агенция „Лойдъ Триестино“ .
Парахода „P raga“ на 10 т. м. отъ Александрия.
Печатница Добри Тодоровъ — Варна.

ВЪЖАРСКИ СКЛАДЪ
.Е
Телеграми :

ЦанкиСовъ.

Телефонъ

Hz 376.

ВСЪКОГА РАЗПОЛАГА СЪ:

В Ш I КА Ш И

Италиански всички видове и кумера

ВЪЖА МЕСТНИ 6-ди, 8-ци, 10-ци и др.
ЮЛАРИ, ЕДЕЦИ, КОЛАНИ и др.

ВИЖЕТАЛЪ Г орски трешо IАНИЛОВИ ВЪЖА
3 -1 0

ШАНИЛ А з а е НОПОв ЪР З Д ЧКК

е н 0П О Р > Р ЗА Ч К И
за

МАНИЛА

Брой 32

Икономически Известия

Стр. 8

ЦЕНИ ПО Д Ъ КОНКУРЕНЦИЯТА.

ЗА МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ

Капиталъ лв. 22,000,000

|

Резерви лв. 6,000,000.

I

Ц ентрала

СОФИЯ.

Клонове: София (съ агенция Ючъ-Букаръ),
Варна, Пловдивъ (съ агенция Фнлипово), Русе, Бургасъ, Хасково, Дуп
ница, Стара-Загора, Татаръ-Пазарджикъ и Ямболъ.

Кореспонденти въ всички

по-го я £ м е

градове въ странство и България.

Извършва всички банкови операции.
Приема влогове при най-износни условия.
Телегр. адрес-ь: „Интербанкъ“ ,

6—34—15

Клонъ Варна — Телефонъ Hz 300.

