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Причините за появяването на сто
панските кризи съ от различен ха
рактер: увеличение (нови машини,
интензивно производство и др.) или
ограничение (война, неурожай и пр.)
на производството, несъразмерно с
нуждите на стопанството; над — или
подценяване на парите и платежни
те средства въобще (девизните ко
лебания) чрез спечелване или изгуб
ване народни богатства, чрез чрез
мерна банкнотна емисия вследствие
война, бюджетни дефицити и пр.,
чрез борсови спекулации, чрез из
насяне парите в чужбина; увеличе
ние на митническите тарифи, които
повдигат цените на продуктите, чий-'
д р ..пл8СК1^.нт<жставд, jp y ден.;) увели
чение на данъците, които намаля
ват покупателната способност на на
селението и пр. Главната причина,
обаче, на кризите, особено нз тия
през 19 век, е била свръхпроизводството. Увеличението на население
то води след себе си и увеличение
нуждата от известни ^продукти. Това
увеличение нуждата от известни про
дукти увеличава същевременно и
техното търсене, вследствие па кое
то цените им се повдигат. Произ
водството на продукти, чиито цени
се повдигат, привлича винаги капи
тала: основават се нови предприя
тия за производство на търсените
продукти, което производство се
действително увеличава. И понеже
нема определен фактор, който да
урегулира производството с консомацията, между последните с тече
ние на времето настъпва една не
съразмерност от естество да внесе
в народното стопанство онова сму
щение или разстройство, което на
ричаме криза.
Стопанската криза е рожба на из
губеното равновесие между търсе
нето и предлагането. Прочем, иде, ално равновесие между търсенето и
предлагането не е съществувало ни
кога- Но правили съ се> винаги опи
ти да се сближат тия два фактора
от решително значение за развитие
то на стопанския живот.
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Кризата засяга понекога отделни
области на народното стопанство,
понякога тя засяга и целото стопан
ство. В първия случай тя е частич
на, а в втория — обща. Частичните
кризи често се превръщат в общи.
Кризата в нашето народно сто
панство датира отдавна. Още пър
вата освободителна война изтощи
’стопанските сили на народа ни. Из
губихме Добруджа — центъра на
нашето житно производство, вслед
ствие на което нашия износ се значи
телно намали. През 1911 година сме
изнесли стоки за всичко 184,634,000
златни левз, а през 1914 година сме
изнесли стоки само за 154,425,000
златни.лева,. въпреки-че през-Л914год. продадохме храните си, поради
избухналата европейска война, сра
внително по скъпо от 1911 година.
Ог една страна износът ни намали,
а от друга, вносът ни требЕаше да
се увеличава. През войната внесох
ме преимуществено военни материяли; запаса-от другите колониални,
манифактурни и други артикули,
които доставяме от вън, се изчер
пи и требваше отново да се набавя.
А пари немахме достатъчно. Всич
ките ни усилия, да ни отпуснат от
чужбина заем, удариха на камък.
Това тягостно положение продължи
две години, докато германците се
съгласиха да ни отпуснат 500 мили
она заем. Всички знаем, какви за
дължения България пое срещу тоя
заем. Дойде войната и съсипа о*ончателно и така разнебитеното ни
стопанство.
Изгубихме и тая война. Разпокъ
сани, ограбени, потънали в непо
носими задължения, ние напраздно
обръщахме, па и днес още обръщаме
погледа си към чужбина, апели
раме към х у м а н н и т е чувства
на велики и малки нации, искаме
помощ. А никой не помага. Напро
тив, искат от нас. Заплашват ни с
репресалии, налагат ни наемна вой
ска, каквато не можем да издър
жаме, налагат ни да плащаме д ъ л 
гове, каквито не сме правили, за
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------------------ Годишен............................. 100 лв.
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Чужбина (годишен). . 140 ,
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робват ни икономически за десети
летия. (Дори и днес в столицата ни
заседава една конференция, която
един от нашите съседи ни наложи
с единствената цел, да изтръгне
още нещичко от нас). При тия ус
ловия, държавата се видя прину
дена да подири помощ вътре в
страната. Но наместо да тръгне по
истинския път: увеличение до мак
симум народното производство и
улеснение вътрешната и външна
разменя, тя тръгна по обратна по
сока: деморализира и накара част
от селените да изоставят нивите си и
да стражарствуват из градищата,
създаде стопански и др. институти
не съвместими с нуждите на време
то, увеличи пресилено данъците, увеличи безогледно вносните и създаде износни мита, узакони маса
противоконституционни и пакостни
мерки против търговия и индустрия,
поиска да унищожи частната иници
атива, като
облагодетелствуваше
разни сдружения, пустна банкноти
с милиарди в обръщение, което на
мали реалната стойност на лева до
3 стотинки и пр. Ог 1912 година
нашите банкноти се постояно увеличават:
хиляди лв. в банкноти
Година
167,672
1912
1914
226,615
369,791
1915
1916
833,909
1917
1,492,768
2,298,617
1918
2,858,468
1919 ■
1920
3,488,429
1921
3,615,000
1922
3,987,000
Тая чрезмерна банкнотна емисия
освен че намали стойността на книжната ни пара, поради липса на до
статъчен ефектив в касите на На
родната Банка, но тя поощри и са
мата спекулация с банкнотите, от
които голема част се изнесоха в
странство. Ние и днес не знаем,
какво количество банкноти се на
мират още в нас и една проверка
в това отношение не е излишна.
И така, пуснаха се в обръщение
банкноти, голема част от които се
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изнесоха в чужбина. В страната ни
почна да се чувствува липса на пари.
Настъпи парична криза. Парична
та криза влече неминуемо след се
бе си и кредитна криза. Пари и
при
н а й • с о л и д н а
га
ранция, мъчно се намират и дето
се намерят, плащат се лихви и комисиони, които предварително осу
етяват шанса за успешното им из
ползуване. С тия високи лихви и
комисиони, с увеличените данъци и
мита нарастват и задълженията, кои
то водят едно повишение на цени
те, което пък обстоятелство огра
ничава консомацията. Широката маса
работници, чиновници и nf>.; които
инък най-много консомират, прину
дени са при настъпилата скъпотия
да намалят до минимум консома
цията си като купуват най-необхо
димото. Защото увеличението на до
хода им не върви съразмерно с
увеличението на скъпатията. Един
чиновник, който преди войната е
получавал месечно средно двесте
лева, днес .получава около 2000,
а захарта, която преди войната стру
ваше един лев килограма, днес стру
ва над 30 лева. Значи, той се на
мира в невъзможност да консомира
същото количество захар, което е
консомирал преди войната Ако пре
ди войната,.,:в .нормално време, е
купувал 3 килограма захар сед>л.чи>.,
сега ще кугува само 1 килограм.
Останалите 2 килограма ще пъл
нят всяка седмица шкафовете на
търговеца или депото на фабриката.
От тук, застой в продажбата —
криза. •
Тази криза в продажбата щеше
отдавна още у нас да настъпи. Посте
пенното спадане на лева, обаче, до
принесе твърде много, за да се за
държи известно време положението,
Още презъ войната левът изгу
би от стойността си. Но в централ
ните сили борсите беха затворени,
у нас борса не съществуваше а от
неутралните страни, дето понякога
левът се котираше, неможеше да
проникне насам никаква вест за по
ложението на, народната ни пара.
И така, широката маса беше в не
ведение за положението на лева, про
дуктите и без това, поради ограни
ченото произзсдство, се изразяваха
в все по-големи цифри а народа
мислеше, че всичкото зло иде от
пойната. Но и войната, както всич
ко друго, има край. Обаче надеж
дите на народа, че с края на вой
ната ще настъпи ефтиния, не се оп
равдаха. Напротив, скъпбтията взе
да расте все повече, паралелно с
обезценяването на лева. И въпреки
разстящата скъпотия, - продажбата
продължаваше да бъде оживена, по
неже населението, поради ежеднев
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ното повишение на цените, пред
смътния и мрачен изглед на бъдащето, отвикна съвсем да спестява и
почна да влага всички свой сред
ства в покупки на разни артикули.
И понеже това явление — спада
не реалната стойность на лева, не
се е случвало друг път в тия раз
мери в България, нашите търговци
и. индустриалци, изгубиха отначало
извънредно много. В страни с сил
но развита индустрия и бързи съ 
общения, спадането на монетната
стойност не може да укаже такова
съкрушително влияние върху капи
тала, както в малка, като нашата
страна, чийто главен поминък е земледелието. Докато в първия слу
чай търговеца или индустриалеца
има възможност да се информира
всеки ден и. всеки час върху поло
жението на борсата и върху цените
като същевременно е и в състоя
ние при пласиране на известна сто
ка да закупи или ангажира веднага
Наместо продадената нова, у нас
търговци и индустриалци са прину
дени да чакат с седмици нови офер
ти от странство, да правят поръчки
и след това да чакат още други сед
мици, докато получат поръчаната
стока. През това време стойността
на лева се подбива. И понеже чуж
денците у пресметат в швейцарски
франка или английски лири стоките,
които ни изпращат, търговците ни,
за да ги освободят или изплатят
требваше да прибегнат до кредит,
да набавят чужди пари за да заку
пят стоки, каквито те са продали мо
же би за половината им настояща цена
в левове. Така нашите тър.говци и ин
дустриалци се принудиха по-често
да търсят съдействието на банки и
дружества, кредита, поради усиле
ното му търсене и поради липса на
пари в пияцата, поскъпня, уве
личиха се задълженията, което пък
обстоятелство се отрази най-вече и
пак върху цените на стоките. Or
друга страна пък, търговеца виж
дайки, че цените на стоките се все
ки ден покачват, пласирваше всич
ки свои свободни пари в стоки, за
щото при това положение на посте
пенно обезценяване на монетата, да
държиш готови пари, значи да изгуб
ваш постепенно но сигурно капита
ла си. И за да реабилитират поло
жението си, търговците и индустри
алците пласираха не само своите сво
бодни пари в стоки и сурови мате
риали, {но и използуваха напълно
своето доверие при банки и пр., по
лучиха в кредит и пласираха в сто
ки скъпи левове, които, поради по
степенното им обезценяване, щеха
да се връщат след време, евтини.
При това положение дойде нео
чаквано покачването на лева, което
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покачване се дължи на борсови спе
кулации, на нуждата от пари вътре
в страната и пр. Покачването на ле
ва трябваше -да повлече неминуемо
едно намаление цената на продук
тите, което пък намаление щеше
да увеличи покупателната способ
ност на населението. Обаче това от
всички очаквано с нетърпение на
маление на цените се почувствува
твърде слабо. Търговеца, при тия
колебания на лева и при задълже
нията които е поел, не се решава
да продава с намалени цени, т. е. на
загуба. Той е поел задължения в ле
вове и в левове требва да ги посреща.
А ако продава - на загуба,. не може
да посреща задълженията си, защо
то не може да прибере от продаде-^
ната си стока онова количество ле
вове, което е дал сам за нея и голема част от които не. са неговз соб
ственост. С други думи, да прода
ваш при тия условия с намалени це
ни, т. е. евтино, значи да се самоункчтожиш.
Стойността на лева се повиши зна
чително, а цените на стоките спад
наха твърде слабо и далеч несъраз
мерно с повишената стол-лост на ле
ва. Това накара консоматорз да взе
ме очаквателно , поведен- е.
Той
почна да се зъздърж а и да ку
пува само най-необходимото. чНастъ-__
пи криза н продажбата. ' Б а в н о т о ”
сигурно тая криза н продажбата поч
на да засяга всич! области на на
родното стопанство. Пострадаха и
занаятите: поръчки за 'мебели, дре
хи, обуща, железарии и др. заредеха като никога. За това допринесе,
разбира се, не малко и крайно ос
трата парична криза. Земледелието
също пострада, житата спаднаха до
3 50 лв. за к г р , когато същите жи
та намираха до неотдавна 7 лв. 1
кгр. Храните аслъ претърпеха найрезко понижение в цените От. всиччи други артикули, откак стойноста
на лева ни се повиши и кризата
настана. За подобно чувствително
спадане цената на храните доприне
се и едно друго важно обстоятел
ство: зърнените храни са борсови
артикули, като такива котират се в
всички страни и ние в България треб
ва да се водимъ по световните па
зарни цени, за да имаме износ. И
понеже тази год. световната рекол
та на зърнени храни е по-добра и
е увеличена от 18 до 20°/о от мина
логодишната, цените на зърнените
храни спаднаха в всички тържища.
Все пак, у нас те не спаднаха дос
татъчно за дл се приравнят към це
ните в чужбина. Не спаднаха, за
щото всички други инностранпи и
- местни артикули отбелезаха у иас
слабо понижени цени, които далечъ
не съответствуват на покачването
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на лева. И поради високите наши
вътрешни цени на зърнените храни,
после/ните загубиха пазара си в чуж
бина. Износът ни се преустанови.
Тази криза в износа засегна вноса,
който съвсем отслабна, още и по
ради липсата на пари т. е. на оборотенъ капитал в предприятията.
Кризата въ износа и вноса засегна
и всички ония съсловия, които се
препитават покрай тех като: железнични, митнически • и 'д р у ги п о с 
редници.
В едно непродължително време
кризата обхвана почти всички об.
ласти на народното ни стопанство-Днес ние преживяваме една обща
стопанска криза.
Кирил Добрев.

Нашите задени дани и
гржцките пазени.
Под това заглавие официалните
.Известия на Министерството на тъ р 
говията, промишлеността и труда“
дават следното изложение на наша
та легация в Атина.
Ог войната насам вносът на браш
на в Гърция не беше свободен, защото държавата беше поела върху
себе си грижата да продоволствува
населението с хлеб на достъпни це
ни. Тя закупзаше житата и ги предаваше на ,местните мелници за сми
лане, а добитото брашно се прода
ваше на хлебарите, за да произвеж
дат последните хлеб по известен
тип и на определена цена. Тази опе
рация не е била без щети за д ъ р 
жавното съкровище, което само ми
налата година е понесло 104 мили
она драхми загуба в разлика между
стойността на закупените жита и
тая на продадените брашна. Тази
загуба през миналите години е до
стигала дори до 140 милиона драх
ми годишно.
Обаче, след свършването на вой
ната с Турция, гръцката държава
започва постепенно да се облегчава.
от задължението да продоволствува
населението с ефтин хлеб. Тъй, в
края на м. август гръцкото прави-,
телство вдигна запрещенията вър
ху свободния внос на луксозните
брашна, и по всяка вероятност, след
свършването ка предстоящите тук
законодателни избори, когато Гър
ция ще се сдобие с редовно пра
вителство, ще бъдат вдигнати запре
щенията и върху свободния внос на
типовото брашно.
По този начин на българската
Срашнарска индустрия се удава слу
чай да развие усилията си, за да
спечели поне част от тукашния па
зар на брашната. Не може да има
съмнение, че гръцката държава ви
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наги ще огражда с известна закри
ла местната брашнена индустрия и
ще й дава протекцията си по отно
шение на внасяните от чужбина бра
шна. При все това обаче, Гърция
щ е.е заставена да внася месечно по
9—10,000 тона брашно от вън, защото дневната производителност на
механическите й мелници не надми
нава 700 тона и следователно не
може да задоволи нуждите на мест
ната консомация' в брашно, която
се изчислява на 1000 тона дневно.
Брашнената индустрия з Гърция
разполага само с Двадесетина меха
нически мелници, от които 11 в Пирея, 3 в Корфу, 2 в Патрас, 2 в Волос и пр.
Но, независимо от вноса на браш
ната в Гърция, може да се открие
голгм пазар и за българските зъ р 
нени храни, благодарение на създа
дените or войната насам връзки и
главно благодарение на обстоятел
ството, че близостта на двете д ъ р 
жави може да обезпечи за Гърция
по-изгодни цени и по-голема бър
зина в доставката на необходимите
й количества зърнени храни.
Наложително е, следователно, за
интересуваните в България кръго
ве да насочат своевременно всички
те си усилия към спечелване паза
рите в Гърция за зърнени храни и
брашна. За тази цел тжрговско-индускгриялните камари в Бжлгария
могат да се поставят веднага в
вржзка с камарите в Пирея и Ати
на, които с най-голема готовност
и спешност ще ги осветлят по всич
ки вжпроси и ще им доставят нуждните сведения, •
Вносът ча житата в Гърция е
подложен на следните мита, такси
и берии: за един килограм се пла
ща жито 6 златни лепти, събрани
в книжна монета по коефициент 5,
следователно: 6 по 5 — 30 книжни
лепти, плюс 25% (октроа) и плюс
5% (пристанищна такса, статистичес
ко право и пр.), или всичко 39 книж
ни лепти мито, октроа и други так
си за един килограм зърнени хра
ни внесени в Гърция.
А вносът на брашна е подложен
н а : мито — 8Vss златни лепти, събра
ни по коефициент 5, т. е. 81/г по
5 = 42-50 книжни лепти, плюс 25%
(октроа) и плюс 5% (пристанищна
такса, статистическо право и пр),
или всичко 55-15 книжни лепти за
един килограм брашно внесено в
Гърция.
'Требва да се обърне внимание на
заинтересуваните кръгове в Бълга
рия, че българските зърнени храни
и брашна требва да бъдат пред
лагани непременно в солидни валу
ти : лири стерлинги, франкове, а найвече в долари, но не и в български

левове, защото постояннит-Ь флуктуации на драхмата и лева играят
много голема роля в случая и мо
гат да бъдат една непреодолима
спънка, като предизвикат въ зд ъ р
жание от всекакво третиране в бъл
гарски левове.
Цените на брашната тук се регу
лират според тия на големите све
товни пазари. Днешните цени на
брашното, внасяно от големите аме
рикански фирми (Голд, Нелсон и
др.) съ: 7-30 американски долара (за
октомврий и ноемврий само 7 до
лара) за 5 кила, скф Пирея, в човали от по 140 английски либри,
т. е. около 62 кгр. в чпвал.
. Търгов-ко-индустриалните камари
в България требва да се заинтере
суват от извънредно важния въпрос
за вноса на българскчге зърнени
х^анк и брашна в Гърция, като с ъ 
щите камари имат пред вид, че те
могат да разчитат нг пълното съ 
действие на търговско-индустриал
ните комари в Пирея и Атина, кои
то ще им дават най-бързо всички
необходими за случая сведения.

Из Варненската стокова борса.
Наредба.

\
Управителният съвет на Варнен
ската стокова борса в споразуме
ние с варненското жедезно-пътно
влагалище, за улеснение на работа
та за бързото разтоварване на при
стигналите вагони с зърнени храни,
е наредил от понеделник 22 октом
врий т. г.:
1) Пристигналите вагони веднага
ще се афишират в влагалището на
специална табла, от гдето всеки от
членовете на борсата ще си взема
№ № рата им.
2) Вагоните аливре, пристигнали
до сутринта, всеки от продавачите
е длъжен до 9 часът да ги съобщи
на купувачите. Последните до 9V*
часа сутринта да съобщават в бор
сата в коя линия искат да им се
маневрират, като внесат същевре
менно маневрената такса в борсата.
3) За вагоните, продадени на бор
сата, всеки купувач се задължаза
до 2Чг часа след пладне да съобщи
в борсата също на коя лкния да
се маневрират и да си внесе съот
ветната маневрена такса.
Секретарията на борсата ще съоб
щава на влагалището кои вагони на
кои линии да се маневрират, като
му изпрати и маневрените такси. За
неманеврираните вагони таксите ще
се повърнат чрез борсата.
4) Всички вагони пристигнали през
деня требва да се разтоварват за
дължително до' обед на следния
ден. Абсолютно се забранява на ку-
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пувачите да държат вагоните за *лага досега, възбуди общи недовол
предаване на параход по-късно от ства, а най-много требва да бъде
недоволен фиска, който през п ъ р 
определения в тая точка срок и
5)
Ще бъде изключен веднага от вото шестмесечие от настоящата фи
членството в борсата всеки член, нансова година е получил всичко
за когото се установи, че направо 110 милиона лева срещу предвидени
или непосредствено си позволи да 600 милиона лева. За самия закон
даде каквото- и да е възнагражде и неговите приложители това е п ъ 
ние на железнопътния персонал за лен неуспех, Нужно е незабавно из
следване недостатъците и поставяне
каквито и да било услуги.
Напомнюва се на г. г. членовете истинската диагноза на днешната ни
на корпорацията, че те съ длжжни да данъчна организация. Това требва
изпълняват точно тарифите по разто да бъде едно от първите задачи
варването на вагоните, като абсо на идното народно събрание".
лютно се забранява да употребяват Изн о са т ни през и. септеиврий.
кола там, гдето не е предвидено в
тарифите.
Износът ни през тоя месец, по
ради развилите се печални събития,
е значително намалял. Така, изне
сения тютюн не надминава 200 тона,
когато .доскоро средния месечен из
нос бе 2—3000 тона. Първо место
В н о сат през Варненската митница.
в износа държат пашкулите— 131
Вносът през Варненската митница тона на стойност около 38 милиона
за месец септември 1923 г. възлиза лева. След тех идат: яйцата — 588
на 4,430,000 кгр.
тона на стойност 16 милиона лева,
По-важните внесени артикули с а : розово м'асло — 246 килограма =
памучна манифактура 212,000 кгр., 4 милиона лв., ярешки и агнешки
памучна прежда 510,000 кгр., вълна кожи — 120 тона = 10 мил. лева,
43.000 кгр., памук 23,000 кгр., и др. зърнени хранени, главно жито и
Железария 312,< 00 кгр., машинария царевица, за около 20 мил. лв.50000 кгр., чугун 85,000 кгр., лама
Сведенията за текущия месец ок
рина 145,000 кгр., релси 416,000 к гр , томври изглеждат да бъдат по-бла
гвоздеи 121,000 кгр., всичко желе гоприятни. Брашнената ни индустрия,
зария и машинария 1,338,000 кгр., която прекара най-тежка криза, вече
химикали 433,000 кгр., от които ек успява да намира добър пласимент
стракт 280,000 кгр., сода каустик в некои европейски пазари. Млеч
75.000 кгр., сода бикарбонат 10,000 ните продукти, обаче, почти изчез
кгр. и др. Колониал и разни съест- ват в рубриката на нашия износ.
ни продукти и напитки 590,000 кгр.,
от които: кафе 30,000, захар 90,000 За военния данАк. '
кгр., нахут 28000 к г р , дървено
Русенската търговско-индустриал
масло 137,000 кгр., ориз 70,000 кгр.,
маслини 131,000 кгр. и др. свещи на камара се е занимала с въпроса
10.000 кгр., сапун 80,000 кгр., кожи за военния данък и е решила: да
и кожаро-обущарски артикули 262, се направят постъпки пред надлеж
000 кгр., хартия и книги 93,000 к гр , ните министерства за изменението
стъкла за прозорци 139,000 кгр , на закона, като допълнителния да
мелнични камъни 20,000 кгр., юта нък от 30 на сто върху данъка
23.000 кгр., въжа 31,000 кгр., и др. върху общия доход бъде отменен
цимент 300,000 кгр., галоши 13,000 и военния данък остане да същес
безир 15,000 кгр., машинно масло твува във вид на един умерен налог.
Също така да се предвидят отла
22.000 кгр., и т. н.
,
гания и облекчения от друг вид при
плащане на данъка за младежите,
По данъчния въпрос/
следващи въ нашите или чужде
Полуофициозният в. .Слово* от странни учебни заведения, като с ъ 
19 т. м. се произнася по следния бирането на данъка се отложи, до
начин по въпроса за данъчната по като те завършат образованието си.
литика; .Държавните финансии вли
Това решение бе подкрепено в
зат в една критическа фаза, поради едно изложение до съответното ми
порасналите претенции към обще нистерство и от Варненската търг.ствената пара и значително ослаб-' инд. камара.
налата платежна способност на сто
панските слоеве. С некои досегаш Унгарски индустриалци у нас.
ни данъчни реформи опитите из
До края на този месец се очакват
лязоха злополучни и най-съществе
да
пристигнат в България предста
ния политически въпрос ще бъде
този за бждащия ни данъчен ре вители на . унгарската мелничарска
жим. Данъка върху общия доход, индустрия, , за да проучат въпроса
според както се прилагаше и при- за износ на наши жита в Унгария.

ВЖТРЕШЕЙ ОТДЕЛ.
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Новата временна тарифа.

Комисията по чл. 28 от правил
ника за преносната служба в Вар
ненското и Бургазското пристанища,
свикана на 8 того в камарата за ре
визиране временната тарифа за в ъ з
награжденията на пристанищните
работници, беше избрала помежду
си една- подготвителна комисия, коя
то да състави един проект за вре
менна тарифа, след което да свика
общата комисия по чл. 28, пред коя
то да докладва.
Тази подготвителна комисия в с ъ 
став: представител на камарата, под
секретаря г. Кирил Добрев, предста
вител на пристанището г. Друмев,
инспектора на труда г. Доков и г. г.
Хаим Криспин, Методи Станев, К.
Карагеоргиев и Д р Илия Илиев е
привършила вече своята работа и е
съставила един проект за временна
тарифа. Тия дни ще се свика обща
та комисия по чл. 28, пред която
ще се докладва проекта — временна
Дарифа.
КазанлАшката изложба.

Отвред' се чуват похвали за тая
изложба, открита на 11 т. м. Във
големия салон .Искра“ с ъ били из
ложени земледелски и промишлени
произведения в повече от 20 от
дела. Макар и първа по рода си и
уредена в едно такова неблагоприят
но време поради печалните събития,
разиграни в Казанлъшко, тая из
ложба съперничала по уредба и с ъ 
държание на най-добре уредените
павилйони на кой да е междунаро
ден панаир. На първо место между
изложените предмети личели разни
кошничарски, железарски, пръстени,
кожени, ножарски и др. изделия, а
също и розово масло, килими, тю
тюни, мед, музикални инструменти,
мебели, прежди, зърнени произве
дения, плодове, зеленчуци и др. По
сетителите, които са се стекли на из
ложбата, са били многобройни. За
уредбата на тая изложба требва да
се благодари на инициативата на
дружеството .Искра* и на паричната
помощ на Пловдивската търг.-индустриална камара.
Алуминиевите монети.

Управителният съвет на Б. Н. Б.
е наредил да се разпратят по бан
ковите клонове и агентури получе
ните алуминиеви монети, които съ
складирани в Русе.
•
. Закриване, на некои тютюневи фабрики.

Министерството на финансиите
възнамерява да закрие некои тютю
неви фабрики със слаба работа, понеже съ в тяжест на фиска с издръж
ката на акцизен персонал при тех.
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очаква препитанието си изключител Задачата на тия .комитети е да оп
ределят заемите въ з основа на по
но от продажбата на царвули.
Натоварената от министерството
2. От няколко месеци стопанската дадените заявления и да контроли
на търговията комисия от трима криза силно е засегнала кожарския рат дали исканията са основателни. .
минни инженери да проучат на са еснаф, а сухата есен повече уби ес
Заявленията се придружават от
мото място' златоносния терен на нафа духомъ. Това го / принуди да декларации, в които се излага по
исканата концесия .Надежда“ за намали работата си, да изхвърли на ложението на занаятчиите.
златна руда при село Радомир* Чир улицата, маса работници и така да
панско, е привършила своята ра се създаде безработица, която днес Откриването на чирашкия курс в гр.
Габрово.
бота и тия дни ще направи своя е доста чувствителна въ . кожар
доклад. Според исказанйте мнения от ството.
На 14 т. м. е бил открит чираш
членовете на комисията, концесията
3 В момент на най-слабо търсене кия курс в гр. Габрово в присътстне е за пренебрегване, златоносен на царвули, държавата въпреки по
на представителите на раз
пясък е намерен, обаче, не в такова становленията на закона за подпо вието
ните власти; учреждения и множест
количество, както се съобщава от магане занаятите и тоя за насърдедин утринен вестник за намерена чение местната индустрия, пренебрег во занаятчии.
Новозаписани ученици има 45 чи
„Калифорния“, което съобщение из ва местния продукт (царвула), а тъ р  рака, но тоя брой не е окончатевика цяла сензация в обществото. си с ъ щ и я в странство, кое
понеже по Димитров ден ще
Тия дни министерството ще излезе то е в разрез на изявленията, които ленъ,
има едни да напуснат града, а дру
с изложение по въпроса.
преди няколко дни финансовия ми- ги нови да дойдат от селата.
нистр направи при закриването сто
Падналите длждове.
По раздаване 50 милионния кредит на
панския съвет.
След една необикновено продъл
занаятчиите.
4. Когато трябва да се правят ико
жителна суша, която бе започнала номии и да се повдига цената на
По решение на постоянния коми
да безпокои нашия земледелец, през лева, когато отъ всякъде се чува
изтеклата седмица съ паднали почти тоя вик, държавата пренебрегва ту тет на съюза на популярните банки,
навред из страната напоителни д ъ ж  кашното производство и търси съ  командировани съ 5 души инспек
тори из провинцията, да обходят
дове.
щата стока в странство, за да харчим всички популярни банки в свръз
български пари за чужди продукти ка с предсгоящето раздаване на 50
Предстояща конференция.
РЕШИ:
милионния занаятчийски кредит.
Наскоро ще бъде свикана една
Да настои пред г-на Министра на
голема конференция при м-вото на войната да отмени тоя търг, като
За занаятчийският кредит.
земледелието, която да обсъди в ъ  произведе друг за местни царвули,
Варненската търговско-индустри
проса за изнамиране средства за спе които днес съ по-евтини, по-трайни
циален фонд, който да послужи за и по-практически от гумените; така ална камара е помолила телеграфидържавните водни строежи: канали, ще се създаде1работа на еснафа, а чески съответното министерство, да
електрически централи, укрепяване тоя последния на работниците; ще не се забавя по вече раздаването, на
на пороите и др. Ще бъдат пока се пестят български левове и д ъ р  петдесет милионния кредит за зана
нени най-видните икономисти, фи жавата сама ще даде пример, как в ятчиите. Поради усиления работен
нансисти, общественици и техници. момент на силна стопанска криза сезон и острата парична криза, край
сама създава работа на занаятчиите, но належащо е раздаването на тоя
Из Зеиледелската банка.
от които се искат много задължения. кредит, чийто протакане извънред
но затруднява и безпокои занаят
По решението на управителния
Следват подписите на 35 души.
чиите.
съвет на Б. 3. Б., всички клонове
По занаятчийския кредит.
на банката в провинцията за напред
ще могат да разрешават заеми сре
Правилникът за прилагане поста
щу записи максимум до 10,000 лв. новлението на Министерския съвет
заеми срещу договори (варанти) съ  по 50 милионния кредит на занаят
що до 10 хил. лв., а ипотечни зае чиите е вече приготвен и предста БЕЛГИЯ.
ми до 20,000 лв.
вен на удобрение от съответния
Международния пазар на житата.
министр. По главните пунктове от
Г-н Т. Н. Миликиев от Анверс
ю я правилник са:
15 т о г о
Заемът се отпуща изключително дава ни с п и с м о
следните с в е д е н и я за положе
за производителни цели.
Занаяти, които, не са споменати в нието на международния пазар на
Едно занаятчийско решение.
закона, обаче, М-то на търг. пром. житата.
Днес, 12 октомврий 1923 г., чле и труда ги признава за такива, ще
Добри сделки се сключиха през
новете от кожарската производи се ползуват от тоя кредит.
миналата седмица за всички видове
телна кооперация „Трапезица“ в гр.
, Заемите ще бъдат: лични и без американски жита, особено МанитоТърново свикаха събрание по по- поръчители до 5000 лв. с двама по бз, обаче тая седмица пазаря е от
водъ обявлението на Министерст ръчители до 30000 лв. и ; взрантни. ново затихнал. Английските мелни
вото на войната подъ № 4335, пуб
Раздаването на? заема ще . стане чари, също и тия <от континента се
ликувано в ъ „ Д ъ р ж . в-к“ бр. 152 чрез популярните банки, членове на снабдиха с големи количества чуж
стр. 6 за отдаване- ’на’':тжрг _досте^*. Бълг. центр. коопер. банка, а там ди жита и сигурно е, че техните при
ката на около,-.3500 чифта’ ‘гамени гдето;нема такива, чрез- Бълг. Нар. паси се увеличиха. Тоя факт приба±
(каучукови)* царвули за Hykjwrre на банка и Земл. банка.
вен към перспективата за добри б ъ 
пограничната, стража.
Образуват/се специални -занаятни- дещи продоволствия обяснява защо
Събраниетб,' като взе предъ видъ: йекикомитетиза -определяне, креди- купувачите съ наклонни.да се д ъ р
1. Царвулите единствено се обра ■щте на заемоискателнте -:занаятчии- жат .резервирано и тЬва техно поботват от дребния еснаф, който
ведение не изненадва.
Златоносните руди в Чирпанско.

ВМНШЕН ОТДЕЛ.

Занаятчийски отдел.

Стр. 6.
Купувачите ' на Континента сж
били по активни през миналата се
дмица. Белгия е закупила значител
ни количества, с произхождение гла
вно от Северна Америка и от Ар
жентина. Италия .е закупила неколко корабни товари и части от нова
та австралийска реколта; Португалия
е сжщо направила доста значител
ни покупки, вжпреки неблагоприят
ния процент на девиза. Гжрция е
сжщо закупила през последните пет
надесет дни неколко милиона бюсхели. Дори Франция е закупила не
колко добри партиди от Плата.
Страните извжн Европа сж сжщо
закупили през изтеклата седмица го
леми количества, особено от Крайния
Изток, което по всека вероятност
ще стане причина да се донесат още
големи количества от северните аме
рикански брегове на тихия океан и
от Австралия.
В Съединените Щати движението
на реколтата не е тжй оживено,
както миналата година по това вре
ме; общо миналата седмица е отбе
лязала 9,500,000 бюсхели срещу
9,048,000 бюсхели поминалата сед
мица и 12,008,000 за сжщата седми
ца на миналата кампания. В Канада
движението е по-оживено и това
упражнява голямо влияние вжрху
английските пазари, както и вжрху
тия на Континента. Движението на
Канадската реколта е през послед
ните дни в разгара си и понеже
най-добрите реколти произхождат
Гот области, дето житата по-кжсно
узреват, надяват се това движение
да се проджлжи известно време.
Казват, че ако житото може да се
пренесе бжрже до океанските при
станища, наскоро на европейското
тжржище ще постжпят много пред
ложения и големи партиди.
Вносителите обржщат вниманието
вжрху експедициите на Дунава и на
Русия, отбелезани преди две седми
ци. Общо техното количество вжзлиза на 112,000 квартера и това
количество предвещава най-големи
продоволствия, когато транспорта
бжде по-добре уреден. Много слу
хове се пржскат около излишека
на реколтата в Русия. Сжветското
правителство проджлжава своята де
ятелност при сжбиране на жита пред
назначени за износ;- според рапор
ти, получени от там, има складира
ни количеслва в Одеса, Новоросийск
й в Петроград.
Кораби се все още наемат за това
ри в Черно море. Споменават вече
цифрата. 2,000,000 .тона за общото
количество жито, което предпола
гат да се изнесе от там. Трябва да
се констатира, че югонсточна Евро-'
па почва отново да играе една за-‘
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бележителна роля между страните
износители на жита.
Рапортите вжрху реколтите в Ав
стралия и Аржентина проджлжават
да бждат благоприятни и дават ос
нование да се предполагат големи
излипТеци. В Индия посевите сж,
изобщо, добри.
От горе изложеното може да се
заключи, че сжстоянието на между
народното продоволствие води кжм
намаление на цените, което е край
но задоволително за купувачите.
Действително, чифликчиите на не»
кои страни производители се по
казват малко наклонни да продават,
понеже днешните цени, както те
твжрдят, не покриват производстве
ните разходи, Какво ли ще стане,
когато се натрупат Канадските стокове и на Европейските пазари при
стигнат новите големи реколти на
Аржентина и Австралия? Перспек
тивите, наистина, не сж радостни за
продавачите, но ог друга страна, не
бива да се забравя, че нуждите в
Европа и вжн от Европа сж големи.
Икономическото положение на Македония

Белградският в'. „Тжрговински гласник“ дава следните бележки з а
икономическото положение на Маке
дония.
Вжрху едно пространства от 45,572
кв. км., обработваната земя в Маке
дония през 1921 г. е заемала 508,315
хектара, или 28% от цялото про
странство. Преди войните, през време
на турския режим, обработваната
земя е била едва 20%.
Повечето от земледелческите про
изведения принадлежат кжм найдобрите сортове. Житото от Куманово и Оаче-поле има тяжест 78
килограма на 1 хектолитжр. Бобови
те произведения сж сжщо добро
качествени. През тая година от тех
сж изнесени около 300 вагона. Сжщо
добри сж и тютюните, производство
то на които надминава 9 милиона
килограма. Макжт, който е твжрде
разпространен, изглежда че прекарва
криза, вжпреки туй цената на опиума
се джржи твжрдо. Оризжт, особено
тоя от Кочани, се изнася главно за
Турция и Албания.
О т овощарството на пжрво място
стоят сливите, ябжлките и крушите,
които сж на брой повече от 4,000,000
джрвеса. Неотдавна в гр. Велес се е
основало акционерно дружество за
тжрговия с овошки.
;
В скотовждството с е забелязва
увеличение на овцете—от 1,384,000
в 1920 г. на 1,792,000 в 1922 г. и на
свините-от 80,000 на 100,000. Тжрговията на кожи ,е твжрде*- оживена:;
през изтеклата година сас изнесени
2,600,000, агнешки, овчи,, козешки и
ярешки кожи.

Пощиш рапорта и иршщевпнв.
ЦАРИГРАД, 16 октомври 1923 г.

1

Бжлгарската легация в Цариград,
в седмичния си бюлетин от 16 ок
томври т. г., сжобщава, следното:
Положението на тжржището.

От неколко време насам не става
почти никакжв внос на брашна, а
сжществуващият сток от такива все
повече и повече намалява: от 80,000
торби, преди месец той е спаднал
на 60,000. Като се знае, че прибли
зителната консумация е 30,000 тор
би седмично, то значи, че Цариград
разполага днес за днес само с тол
кова брашно, колкото му е потреб
но да се изхрани в проджлжение на
две седмици. И стокжт от жита не
е голем. Нема вече почти нито едий
тжрговец, който да джржи склад на
жито. Всичко каквото пристига, се
купува от тукашните мелници, кои
то работят добре, защото сж добре
защитени от новата митнишка тари
фа. Много от тези мелници сж влез
ли в преки вржзки с некои наши
житари и си доставят жито направо
от Бжлгария, с което се избегват
посредничествата. Желателно е, ако
може, да се завжржат вржзки и с
останалите мелници, та почти -всич
ки да си доставят бжлгарски жита
без посредничеството на разни ко
мисионери и стоварването да става,
по вжзможност, при самата мелница.
Що се отнася до цените на добитжка, и тая седмица има едно спа
дане, то се джлжи на намалялата
консумация след заминаването на
сжглашенските войски и след вжвеждането на , сухия режим". Мно
го саламджийници биха принудени
да затворят, поради затваряните на
бирариите. Изглежда, че сухия ре
жим подтиква повече кжм употре
бата на зеленчук и плодове. За на
чина, по който ще се прилага за
браната на спиртеите пития, имаме
вече некои нареждания. Всички на
мерени в страната количества на
питки, сж запечатани и в проджл
жение на два месеца ще требва да
се изнесат. Нови не могат да се вна
сят. Спирт може да се внася било
за медицински или индустриални
цели и в последния случай денатуриран.
,.

. Зжрнени храни.

Пристигалия;
.. , . , ^
От Бжлгария' 57IV* тона
.От Русия
, 25 ! .
- * j .{- Всичко *. 5926V* тона Г
■V-C.4S-:;"
\*
'.;vi
Ц«Ж;..
Бжлгарско' жито насипано, обезмитено оката 12% гр.
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МашгГоба оката
13—13% гр.
Руско жито насипано обезмитено оката
123/«гр.
Р ъ ж насипано обезмит.
8*/« „
Кукуруз фоб оката
7% ,
Ечмик
,
„
8% „

Сто. 7.

Движение на параходите.

чай 6527 кгр., солени кожи 2409 кгр.,
масло 3094 кгр.
Пар. „Булгейрън“ с: чугун 35000
П р и с ти гн а л и п а р а х о д и :
кгр., сулфат 2712 кгр., вълнена маииОт миналата седмица:
фактура 3820 кгр., плугове 3260 кгр.,
Пар. „Дидо* с: памучна прежда 24060 безир 4360 кгр., бакър 920 кгр., ка
кгр., памучна маннфактура 2675 кгр., лай 1050 кгр., паламуд 70930 кгр.
Брашна.
конци 1120 кгр., ютени изделия 1335
Пар. „Ябация* с: кожи 20244 кгр.,
'Пристигнали от Америка 5 тона с ъ  кгр, калай 1150 кгр., кърпички 202 сусам 9700 кгр., маннфактура 3341 кгр.,
торби 2250 кгр., ютени торби 1820 кгр.,
кгр., сапун 930 кгр.
ществуващ стокъ 60,000 торби.
Пар. „Фердинанд“ с: торби 5000 кгр.,
Пар „ Я й о с С п и р и д о н " с: рошЦени.
кови 17975 кгр., маслини 5280 кгр-, маслини 550 кгр.. смокини 20550 кгр.,
Амер. хариско 1015 гр. торба от 637ак. стъклени шишета празни 500 кгр., ма рошкови 21615 кгр., червен пипер 4600
кгр., сакъз 310 кгр,, бадеми 600 кгр.,
Местно от жито Манитоба гроша сло 3100 кгр., смокини 2600 кгр.
Пар. „Яйпбек“ с: сухи кожи 145,843 масло дървено 22350 кгр., сапун 10000
1030 торба 72 кгр.
Местно от българско жито гроша кгр., екстракт 20373 к г р , химикали килограма, маннфактура 2485 кгр,, су
658 кгр., бакър 1324 кгр., олово 1027 сам 10,000 кгр.
950 торба 72 кгр.
17. X. Пар. „София“.
Местно от жито руско гроша 930 кгр., солени кожи 2666 кгр., подковни
гвоздеи
2263
кгр.,
клорбариум
2565
18.
X. Пар. „Копенхаген“ под дат
торбата 72 кгр.
Марсилски 765—940 торба, от 63 кгр., кинкалерия 185 кгр., гумена стока ско знаме.
356 кгр., книги 554 кгр., машинария
19. X. Пар. „Явиемор“ под анг. зн.
килограма.
20. X. Пар. „София“.
Трици. Едри и дребни оката 41/, гр. 3419 к г о, пръстени 1218 кгр., памуч
21. X. Пар. „Кирил* с: боя 1008 кгр.,
на прежда 563 кгр., маргарин 548 кгр.,
Варива.
смола 20514 кгр., мотори 6384 кгр., туткал 109 кгр., книги 685 кгр., дро
Фасул. Сух тазгодишен 20—20Va рациново масло 648 кгр., карбол 604 герия 500 кгр., нахут 2300 кгр., леш
к г р , мая за хляб 1550 кгр., порцелан ници 800 кгр., фрукти 100 кгр.
гр. оката.
23. X. Пар. „ректор* под холандско
510 кгр., боя 150 кгр., тенекиени из
Млечни продукти.
знаме.
делия
918
кгр.,
мушама
за
покривки
.Кашкавал:
Пар. „Янри Фрейсине“ под фр. зн.
Транзитна стока полски 90—95 гр. 786 кгр., ламарина 19485 к г р , чембер24. X. Пар. „Луи Фрейсине“ под фр.
Обезмитен балк. сръбски 105—110 лик 49790 кгр., вълна 5170 кгр., мел
нични камъни 63100 кгр., терпентин знаме.
гр- килото.
Обезмитен полски сръбски 95-100 157 кгр., джамове 6100 кгр., салпетрова
Зам инали параходи:
кислота 5000 кгр., машинно масло 3570
кило гр.
дар-, желязо 31985. кср. -.г :. - .
.Бело сирене: у., v.
16. Х.~пар. „Монтенегро*.
Пар. „Луи Фресине“ с: маннфактура
Бело сирене Одринско 80—85 гр.
17. Х. пар. „Булгейрън“.
46841 кгр., памучна прежда 154,762
оката.
Пар. „Моравиц“ с 800,000 кгр. хра
кгр., торби 19000 кгр., кожи 90984 ни за Анверс.
.Масло:
кгр., боя 11617 кгр., олово 3528 кгр.,
Пресно пресувано
180 гр.
19 X. пар. „София“ с 5,168 кгр. край
Кашкавалджийско 90-92 гр. ока. съчми 1028 к г р, туткал ‘ 542 кгр., су брежни стоки.
сам 9672 кгр., вълна 12350 кгр., ф ъс
Пар. „Ябация“ с 932,903 кгр. храни.
Жив добитдн.
тъци 13828 кгр., вълнена маннфактура
Пар. „Цар Фердинанд“ с 1,244.769
9249 кгр., железария 2705 кгр., гйон кгр. храни и др.
Ювнешко:
Карнобат. 82 гр. оката с 13% сконто 8038 кгр., гуми 625 кгр., масло 2061
Пар. „Копенхаген* с 206,310 кгр.
кгр., рициново масло 2900 кгр., сапун
Пиротско 85 ,
.. „ „
22. X. пар. „Явиемор*.
34516 кгр., тамян 709 кгр., нахут 5000
■Караманско70 „
. ,
Пар .„София*.
кгр , книги 679 кгр., медецинали 1217
•Карзяка
74 „ „ . „ • „
Пар. „Яла*.
Говеждо трапезундско 50 гр. ока кгр., екстракт 11511 кгр., маслини 2600
кгр., плугови части 335 кгр. .
О ч а к в а т се д а п р и сти гн а т
та с 13% сконто.
Пар. „Ятика* с: железария 203 кгр ,
Кокошки, хубава стока, едната 60
параходи:
вълна 3948 кгр., тел 19950 кгр. ани
до 70 гроша.
Агенция „Лойд Триестино“.
Пилета, хубава стока, едното 30 линови бои 917 кгр., сода каустик 2650 .
кгр.,
еклизи
8230
кгр.,
релси
499,016
д о 40 гроша.
Пар. „Ядрия“ с около 150 тона ма
Яйца каса от 1400 до 1500 пар кгр., стъкла за прозорци 14000 кгр., ннфактура от Триест и Венеция на 26 т. м ..
калциев
карбонат
1410
кгр,
гвоздеи
чета 41 лири турски, сортировани за
1710 кгр., ламарина 11212 кгр., пуизнос. .
Агенция „Лупудопопо*.
Други стоки.

Афион. От Афион-Карахисар 18
.ДО 19 лири турски оката.
Восък. Анадолски 88—98 гроша
Оката.
Джрвени вжглища.5,30—6 гр. оката.
•Сусам. Ж ълт фоб 29—30 гр. оката.
Тиквени семки 19—20 гр. оката.
ВжАна кжвжрджик. 65—90 гроша
Оката.

t a m o n c дадени в „Икономически
Й ш с ш н достигат ш т и си.

трели 5250 кгр.
Пар. „Волос* с: стоманени копчета
659 кгр., гвоздеи 13051 кгр., тел 6785
кгр., джамове 5800 к гр , ламарина
11040 кгр., маннфактура 2185 кгр., ве
лосипеди 817 кгр., медни дъна 8323.
кгр., машинария 9585 кгр., строителни
материали 1377 кгр., железария 1765.
кгр., резервуари 270 кгр., терпентин
6375 кгр.., лсбестови-.изделия - 117 кгр.,
сухи кожи 31368 кгр,, поташ 523 кгр,
амбалажна хартия 8036 кгр., химикали
8850 кгр., каиши 535 кгр.. бронзова
боя 349 кгр., струг 253 кгр., торби
17780 кгр., шампанско вино 698 кгр.,

Пар. „Кефалония“ — 25. X.
Пар. „Яндрос“ — 5. XI.
Пар. „Патрис“ — 20. XI.
Агенция „Дюрони— Раделия.“.
Пар. „Луи Фрейсине* — 25 X.
Агенция „Бр. Зопас*
Пар. „Ницея*, — 26 X.
- Агенция М. Станев,

s/s „Fiaminiari * Ливерпул към • 25 X.
Ще отплува за Цариград.
* '*
s/s „Eden Hall“ от Лондон и Янверс
към 30 X. Ще отплува за Кюстенджа»

„Икономически Известия“

С-тр 8.

Информационен отдел.

Прежди.

Балдерстон № 8/i2—560—570 лева;
„
14—575—590 ,
„
16-590—605 '„
Слабите проигравания в Курса Не
•18—605—620 .„
са от естество да предизвикат* про
„
20—620—635 „
меня в цените на разните артикули.
22—635—650 „
Сделките са задоволителни. ! •
,
2 4 -6 5 0 -6 6 5 „
Захар на бучки в каси от по 50
Креспи II № 4/ю—440—450 лева;
кгр. лв. 31’—, а в каси от по 25
креспи I № 8/i2 - 530—540 лева;
кгр. лв. —
захар ситна лв. 28 30;
Креспи I № 14—555—565 лева;
кафе I лв. 68 кгр., „Рио“ типъ 60
Сулан есмер 4/ю—370—380 лв.;
—63 лв.; ориз пловдивски 20—21 лв.,
Сулан кастжр 4/ю—470—480 лв.;
женувски 17, английски 13—13*50
Сулан обикновен^ боя—500—510
лв.; масло джрвено Г45 лв., II 44 лв.; кжврак обикновена боя 650 лв.;
лв. и обикновено 43 лв.; рапично 32 индиго сулан местна боя „Сокол“
лв.; соя 38—39 лв.; маслини 21—25 520—540 лв.; индиго кжврак м. б.
—29 и 31 лв. кгр.; сапун турски 28 „Сокол“ 700—710 лв.; боялия сулан
—29 лв., марсилски 750—760, тил' индиго английски 750 лв.; кжврак
сънлайт 1350 лв.; чер пипер 48 лв.; Балдерстон местна б о я „Сокол“
бахар 59—60 лв.; канела 75 лв.; 730—750 лв ; боялия кжврак англий
кжна 70 лв.; джвка 200—210 лв.; ски 820—850 лв.
чувен 65 лв.; Лимон, кислота обик
новена 88, на плочки 105 л., тамян екс.
Платна.
75 лв., обикновен 50 лв.; фжетжци
28 лв., сяра на бучки 8 50 л в , стип
Днешните цени на бжлгарските
ца 7*50—8 лв.; саламак 28-30 лв.; ни- платна от фабриката на Д-во „Тек
шаджр обикновен 32 лв., синка 25 стил“ са следните:
—35 лв.; сода за пране 4 80—5 лв.;
Кабот № 4250 лв.; 21 *50 метр; №
зачка 350 лв:; сода каустик 13*50 8150 лв. 21 метр; № 8250 лв. 22 50
лв.; книга сива 11 лв.; книга жжл- метр; № 3750 лв. 19*50 метр; № 11150
та 12 лв.; сардели 1700—1750 лв.; л ева' 25 м е т р ; № 140 лева 37
леблебии 19 лв.; елеме 22 лв.; свещи четворно № 9025 лева 22 метр;
екстра 49—50 лв., пжрво 46 -47 лв.; .хам № 400 лева 12 ярда; хам №
4ай 170-480 лв.; вжжа италиянски ‘ -5650 лв? 14 -ярда, хам №-'6205 лева
60—62 лв.; кжнап итал. 90—210 лв. 19-50 ярда; платно белено № 5250
калай 125 лв., вжрви германски 85 лв 28 метр; оксфорд тжмен 23 50
лв., вжрви итал. 75 лв.
лева, оксфорд светжл 22-50 метр;
материя 18 лева метр.
Манифактура.
Колониялъ.

Настоящата седмица пристигнаха
повече куповачи от вжтрешността и
едно чувствително оживление се .за
белязва в пияцата. Цените остават
без промена.
Кабот чехеки 90 см. широк лв. 26
метр; кабот чехеки 80 см. лв. 24 м.;
фисганлжци с копринени Жички 45
лв. м ; фистзнлжци германски 35 лв.
м.; фистанлжци мервейоз 40 лв. м.;
фисганлжци Аида 40 лв. м.; панама
liscio 30 лв. м.; домасе 45 лв. м.;
син док yds 30 лв.; дюшеклик гер
мански 115 см. широк 40--—
41 лз.;
хасе „Паун“ 33333 yds 26 л в ; хасе
„Лжв‘‘ yds 24 лв.; довлас 200 см.
широк лв. 80—82 м.; довлас 220
см. 88—90 лв. м.; „Траличио“ 100
см. германско 40—42 лв. м.; зефир
26—28 лв.; мерино черно 95 см. лв.
30—32 м.; бархет 36—38 лв. м ; ка
дифе 60—65.л в. м.; басми холандски
28—29 лв. м.; басми чехеки 26—27-50
лв. м.; басми английски I 25—26
лв. ярда; вата II лв." 34 кгр.; мате
рия французка-, I, 140 см. широка
95 лв.;.,габардин ' памучни. ,95 см.,
50—65 лева. ' ' ’

Брой 3.
Поправка. Столичните вестници
погрешно с/яобщиха, че . за в бждащс продажбите при тукашната
стокова борса щели да се извжршват посредством тжрг, а не чрез
посредници, както до сега.
, *
Джлжим да корегираме туй ежобщение на столичните вестници и
да явим, че то се отнася за ко
ларската житна борса, а не за
стоковата.
,,
Вжв Варненската стокова борса
продажбите и за бждаще ще си се
извжршват посредством посредни
ците, сжгласно закона за борсигпе.

Положението. От няколко време на
сам цените на зимницата и боба сж.
доста благоприятни, като от време
на време се отбелезват слаби про
мени, продиктувани или поради приежтетвието на параходи за товаре
не, или поради слабите промени в
курса.
До като в ежбота борсата се зак
ри при едно спадане за зимницата
от 5—10 лева на сто кгр, в поне
делник откриването започна при по*
твжрдо настроение, което вчера се
изрази в 10 лева повишение на сто
килограма. Боба, напротив, в ежбо
та отбелеза 10 лв. на сто кгр по
вишение, в понеделник и вчера без
промена, а днес претжрпе едно спа
дане от 5—10 лева на сто кгр. про
диктувано от спадането на фр. франк.
Пристиганията през настоящата
седмица сж, сравнително, по-слаби.
В понеделник имахме 19V8, вчера
204/г и днес 25—26 вагона.
Зимница. Днес ка борсата беха
Железо.
изложени 12 вагона продадени по
През последните седмици герман 410 лв. стоте кгр., при тегло 7-300,
ските фабрики са били наводнени кгр. и lU чужди примеси от гара!
от многобройни и крупни поржчки Лесичери, най-висока цена и 390 лв.
^з Япония, поради туй на западни за сто кгр., ири тегло 76-500 и 3/т
те тжржища се отбелязва тенден чужди примеси, от гара Шейтанджик — най-низката.
ция на повишение.
В нашата пияца работата е уме
От сравнение , с вчера, по-слабо.
рена и цените без промена.
Боб. На борсата беха изложени
• Шина 6 лв., обло 6*50 лв., под- 12 вагона, продадени 530—575 лв.
ковно 6*50 л в , ■чемберл. 7*50 лв.,
Спадане 10 лв. на сто кгр.
тжнко обло 5 мм. до 8 мм. 7-50 лв.
Леща. 6 тона продадени по 610
тесни плоски 10U—l9h 7*50 лв., цинк лв. на сто кгр.
2 6 — лв., трансмисионни 10 лв., ла
Царевица 1 вагон остана непро
марини 9-50 лв.
даден. Продавача искаше 275, а ку
пувачите не дадоха повеье от 260
В а р н е н с к а с т о к о в а б о р с а . лв. на сто кгр.
Фий 2 вагона. ПродавачитЪ не
24 октомврий 1923 год. отстжпиха по-долу от 320 лв. а куповачите не дадоха повече 3024/г лв.
Събрание. На 25 того, в 3/15 часа
Другите артикули без пристигане.
след обед, членовете на Стоковата борса се свикват на извжнредI Телефон 1211
нб общо ежбрание е дневен ред; ' 1
ПЕЧАТНИЦА ЗО РА
Приемане борсовап посредници.
: н а ем ател
Кандидатите сж^Панайот Н; БояВлагаща
Ври».
Кмларада „Едапю “
джиев'л<Хр; ‘ А. Иванов и Сабетай
ВАРНА]
А;Коен:
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Телеграми:

„Криспин“.

ЕКСПОРТ

3 ЗДРНЕНИ ХРАНИ И ВАРИВА. I
2—175—10

.мо дерн о инсталирана

Валсова мелница
Иван Минев
'

_

Варна.'
%

.

Произвежда и продава на едро
всички видове и качества
/

брашна, трици и отпаджци.
За телеграми: МИНЕВМЕДИ.
Т е л е ф о н к а н т о р а т а № 271.

Т елеф он м елницата № 2 7 9

щ т

Врой 3.

Икономически Известия

Стр. 10.

%

I пш|[К1 кщаш
Централа — ПОПОВ©

Клон — ВИРНА.
Телеф он № 2 5 2

Телеф он № 32

Акционерно Д-етве
Основана 1921 год.

ИЗВЖРШВЙ
П РЙЕ йй

К ап и тал 1,500,000

всички банкови операции
срочни и безсрочни влогове

Специален отдел за зими шии.
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КОЖАРСКА ФАБРИКА

I

за изработване на всички
видове кожи:

|
1

*=г Г№, ДЛШ, HIT'S ДР.
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Стр. 11.

Ш

ШЕ

БК 1ГДРСКЯ БДКЖРЕЯ® ФДбРИКД

Янко Д. Зантопудов - Варна
За телеграми: З А Н Т О П У Л О В .

Тепеф онъ № 309.

(ЬбЙШ КОТА
нзй' нови фасони: ф ренски, б ъ л г а р с к и и ту р ск и сж *
^
------- *
*. д о в е о т м едни, м есин гови, а л ю м и н и у м н и и ж е 
л е зн и изд ел и я. К р ъ щ е л н и ц и з а ц ъ р к в и , к а з а н и з а к а ф е д ж и и , р е з е р в у а р и з а в о д а (б у зл у ц и ), о м и в ал н м ц и и пр. и пр.

W3T

Най-хубави мелници (жеаки) за кафе гарантирани до 15 години, без до отиват на поправка.

Н а й -н о в о и з н а м е р е н и я п р о п о й , к о л и ц (к а й л а к ), к о й т о се у п о т р е б я в а б е з
л и тр о и б е з н и к а к в и ц е р е м о н и н а 3 в и д а : 1-во с ъ е д и н я в а н е
*
б а к ъ р ; 11-ро м е син г и Ill-т о ф а к ф о н .
И З Л И В Д* Н а й ' ж °Д еР ни п и Р ин чени с в е щ и л н и ц и з а ц ъ р к в и , м а л к и к а м . * бани и хавани. Всички вид ове д р ъ ж к и о т б а к ъ р , пиринч и
ч у гу н и п р о д а в а н а Е Д Р О (а н г р о ) с М Н О Г О И З Н О С Н И Ц Е Н И .

т~ Купува и продава с умерени ценн: nap top, цинк, оловв и
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0
0
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0

i -ва вжлгарска Ютена Фабрика ш
„КИРИЛ“ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - ВАРНА 00
0
ПРОИЗВЕЖДА ОТ НДН-ЗДШ ЮТЕНИ МАТЕРИАЛИ:
0
ш
0 ЗЕЕЛА (гв||1
1|)
1ЗЕЕЛА
ш
0
(чували) ТОРБИ 0
ш ТОРБИ (чували)
0
цветни
0
КАРПЕТИ постелки »а«в» ш“р»я» « колори
лиш и
Тютюневи
Тютюневи амбалажи 0
Готови в склад н пргав поръки за всякакви количества.
ш
0

все к& кзн ш и р и н и и д е б е л и н и
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0

Ш

за: брашна, зжрнени храни, захар,
пжшнули, кашкавал й др.

за: коридори, «тялби, стаи вся
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т
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т

какви ширини и колори

вспчки вк* овз и

РазмеРи

0

Цени и условия винаги най-мзноснн.

Е

Сведения и поржчки неправо фабриката или Вжрбпн х, Генчев - Вярно.

ш

ш-i

т
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Стр. 12.

ЕЖ

Модерно инсталирана
пжлно

автоматично

водна

Валсова мелница

ЛЮЦКАНОВ I
Варна — Р е н а -Д е в н я в

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

V

на ндй-износнм цени.

За телеграми: „ Л ю ц и л и е з “ — В а р н а .

Телефонъ Ns 4 9

1—180—5

ЗА

ВНОС и и з н о с
Централа: ВАРНА.

Клон: БУРГАС.

Телефон № 328.

Телефон № 224.

Телеграфически адресъ: ЖЙЗШШНЙИ.

I

Зжрненм храни и варива
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