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Ji щ т «а ройваша ийустрия.
-По поводъ големия търгъ лв. като остатъка отъ 48000000
за доставка на зенлед%лски лв, ще остане въ страната ни
машини и уреди отъ Минис и ще дадатъ препитание . на
терството на земледелието, по- минимумъ 2000 работнически
емнитв условия на който търгъ семейства, ако работятъ цела
• еж една пречка за участието година или на двойно повече
На нашите машинни фабрики, ако работятъ, 6 месеца. .
Временния комитетъ на метал» Резултатите които ще се
* мата 'индустрия въ България е добиятъ за родното ни сто
"отправилъ до г. мйнистъръ* панство, ако' доставките на
'председателя, м ра на търго земл. машини става у насъ,
вията, м ра на земледелието, еж следнитъч, . ' , . . ' ,
....•';
.Председателя на Н. събрание,
1) ,ще Се разреши до телъма
е П яароднйт-Б представители; степень
едйнъ соЦйаЛеНъ йъпii;^.. Вайка; .Търг. Ийд* камари росъ, какъвто
е тоя зй безра
и ОьнЗза йа българските инду ботицата.
стриалци следйото.,
2) Съ влагането на 4^8 ми
•': ЙЗлоШение: •• .
лиона, лева въ производството
'.Известно Ви е, W бълг. ще се засили стоковия обозвмл.. банка бе назначила ротъ и 3) ще бждатъ спестени
търгъ'за доставка на разни чужди платежни средства, така
земледелски машини и сечива, необходиии за стабилитета на
*
съгласно общи и специални нашата валута.:
поемни условия, изработени
При това, само по себе си
отъ сжщата банка, за 8 юни инициативата по снабдяването
т. r.V впоследствие по предло на нашето земледЪлие съ ма
жеййе на r-нъ Министра 1на шини и уреди ще премине въ
земледелието, отсроченъза! /» ржцетв на родната ни индуст
месеца, но безъ да се йзме рия и държавата ще бжде
иятъ срока и другите условия окончателно - освободена . отъ
на доставката.
тая грижа, а при евентуално
ЧВъ т. ,1 отъ общите усзс« затваряне на границите, зем
вия изброените машини и се леделието у насъ ще е поста
чива еж такива, който се из- вено вънъ отъ всека опаст-!
„, ..,..-> ьвботватъ у насъ отъ редъ нреть.
иШйи^макаръ и въ ограниСчитаме за излишно да из
чей^мащабъ. поради винаги насяме тукъ подробности за
нЬгласяваййгв такива поемни значението на металната ин
условия, които лишаватъ отъ дустрия! която е носителка на
участие ;въ търговете местната култура, основа . нз всички
метална; индустрия.
други индустрии и първата
• Едио ; отъ фрапирующите гаранция за твхното сжщестусловия ;йа |тоя търгъ е срока вувание, а особено въ моменти,
за доставката, въ който е /аб каквито страната ни често" е
солютно невъзможна не само преживевала. ,
?изработката;
на фиксираните
!
е следователно
машййи,п но! е невъзможно .до тя Необходимо
да
бжде
подкрепена съ
ри, само боядисването имъ.
цената
на
всичко
възможно,
I .Второ едно такова условие, е поради което Ви молимъ,
г нъ
неопредълейото количество на Мннистре:
'
исканите машини й уреди,
fooero говори само за едно: за 1) Да се анулира насроче
правото на; комисията да. си ния търгъ и да се изработятъ
играе- съ доставчиците и ' да нови поемни услови?;
2) НовитЬ поемни условия
|рави голелите си поржчки
ia оная фирма, която ней й е за доставката на исканитЪ
тодно но различни съображе- земл...машини и оржция да се
мя, между които не може да изработятъ съ участие на
представители отъ Съюза на
:е изключи и корнстьта. ••
бълг. индустриялци, на машин
Безспорно е, че нуждата отъ ната ни индустрия, на инжиемледелчески машини се чув- нернОто д-во, на занаятчийско•
твувв. Техното търсене по то сдружение, на агрономното
тепенно си^пробива пжть, кое- д-во и на д-вотона средните
о е видно отъ последната техници.
татистика: Презъ 1923 г. еж 3) Да се установятъ съ уча
, есени ; разни земледелчески стието на компетентни лица
Машини и сечива, безъ трак- въ сътрудничество съ агроно
lomv за 73.793,^87* лева; 1924 мическия ни факултетъ типове
|од. — 75.407,129 лв.; 1925 г. на земл. машини и съчива,
1-143,921,306 ле; 1926 год.— най подходни за нашите спе
133,687.4^1 лв. и 19^7 год. - цифични условия и
159,739.1*14 лв.
4) При изработване на по
f Тоя темпъ НЙ;. машинизиране емнит% услевчя да се иматъ
^вмлед15лските ни . стопанства, винаги предъ видъ чл. чл. 20
обаче, би се значително уси- и 21 отъ - новия законъ за
лъ, ако ржкоаодните факто- насърдченио на местната ин
вместо да доставятъ земле- дустрия." '"' *' ' .;'•'.
j
ски машини о т ъ , чужбина
по поемни условия отъ този
$одъ, създадоха, условия да
ci* ангажира нашата метална
индустрия за гЬхното произ
водство. В> последния случай
нашето земеделие ще се из Уеднаквяване цените на
жита съ тия на
тръгне от ь всЬкакви вишни местните
:
американските.
ЗЛииния и зависимость.
,
' Конкуренцията.
•Нашата; железарска и ма*
Гръцкото министерство на
Шйнна индустрия е застжпена
Й% повече отъ,120 фабрики и земледелието приготвя про
Работилници.- Въ последните е ектъ за договоръ на Народната
мивенсиранъ въ места, сгради Банка за уеднаквяване цените
И.. машини единъ ; капиталъ на житото отъ М-БСТНО произ
«*1»ло 1 *|илиардъ лева. За хождение съ цените на.. аме
еега въ нея намиратъ препи- риканските жита. Чрезъ про
Г*йие рколо 7000 души, когато ектирания договоръ на Народ
Чййния капацитетъ е за пове ната банка ще се възложатъ
че9 отъ 15,000
души работници съсредоточаването и продава
оть
\
Работниците въ нето на местното жито на
и%яата българска индустрия. мелничарите по цени еднакви
итъ тези статистически дани на цените на' американските
е ясно, че ако поемните усло жита, тъй като при свободната
жня за обществени доставки търговия съ житото търговци
***датъ нагодени така, че да те чрезъ масовъ. яност. на
^здааЪтъ участие -въ техъ брашна отъ чужбина създаватъ
гфеди'и.|ю за родната ни индуст изкуствено и значително подрия,' последицИТ% щ е c s g^g. биване цените на мъстното
'-«орно' отъ.. грамадно стопан жито въ ущърбъ на земледел
ско значение за страната.
ците й на производителите.
'Въ подобна доставка отъ 60 Народната банка съгласно
милиона;лева, каквато е обя- разпорежданията на проекти
аеиата чрезъ търга отъ земле- рания договоръ ще поеме гри
юлската банка,, ще се анга- жи да открие специялни скла
«иратъ въ доставка на чужди дове при разнитЪ ж. п. Стан
«терияди максимуиъ 12,000000 ции въ производителите сб

HapMipaae цената в житата
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Търговията ии съ Италнй.
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еждународ^ия пазарь ; «а храннт •

Оризовата култура въ Бъл
Вероятностьта за поскъпване на храните. Положението
Другите.страни вносителки у насъ. ,
гария , води началото си още
.;.
»: , < на международния пазаръ.
отъ края на XV въкъ и нача Общия вносъ на'България местм по отношение вноса йв
лото на XVI в-Ькъ. Въпреки презъ 1927 год. е претърпелъ текстилни произведения. Следъ Последното силно поскжпва* производителйи страни в!> Яма*
това,- до днесъ не е отбеляза едно намаление съ 1^82%, вно* нея идатъ съ значителна рМ> не на ценитЬ' на , зърнените рика и въ Европа и при налич*
Англия и Чехославйя. храни,, което, почна отъ! 10 ностьта на големъ брой купу
но особенно развитие, понеже caj отъ Италия, обаче 6тбелез{ Станция
11
обшити стопански условия на ва'". едно увеличение , 3,Зб°/о. Отъ другите категории вне ацрилъ въ американските тър вачи въ американските тър
страната не. еж благоприятни Процента на Игалнянскрго уча' сени артикули отъ Италия еж жища, се отрази твърде силно жища, разположени да реали*
за това. Въ известията на Б. стие по отношение; на целата1 автомобилите и каииойите: сре- и върху европейските. Това зиратъ на всека цена големи
Т. И., камара намираме инте вносна търговия е миналъ отъ aty 205 автомобили който еж повишение на цените.се проя печалби.,,,,,, ••.-.-, .--p.. <»;•
въ България през-й ви подъ влиянието на неблаго* Къмъ 1 априлъ т.' г. светов
ресни данни за развитието,на 12,887о на 14,57°Л. Градуал- внесени
v
това производство. Най много ната позиция вече отъ 5 годи* 1927 r. 86 еж итал. марка. По приятййте сведения за състоя* ните запаси на зърнени.храни
•-' следните
на еж възлизали ? на
оризъ се обработва въ Бъл ни остева неизменена, тъй що отношение на категорите! нието на зимните посеви
л
!
гария въ Околностите на Т. то Италия си,запазва здраво ^техн. и бояджийски материа пшеницата въ ho важните количества: ; : г,- - .•• -•• •.<••
Пазарджик!». Пловдивь й Ста- второ мъсто следъ Германия, ли, бои и лакове" и отъ .хик. - .. ;,• ,;...,•,' ,•.:, ..„ 1 ,априлъг. i1'априлъ"! апрнлъ 1 априлъ
,
:
йййакя, а сжщЬ и въ Чирпай- между дърЖаеи^ вносителки продукти" ияв едно увеличе :
бко, Бор^йбовградско, Кюстен въ България/ ИталянСкия еносъ ние отъ 62.28% за първата и ; •:; 6rS.<-:-> <> ,Л •. .1928;r:. •( ;;',1927 ;'t.;;::,i926.':;"* ;.;: ,!i925:
ли л я д и б у ш е л и
дилско и по доЛйната на СтГ^у,- въ България е достиГналъ 77,40% за втората > категория
l
Тия
увеличения
се
дължатъ
Сев.
Ямерйка;:.'
256.660
|
193,960 - 180,980
188,730
ма и Петричко.
}) презъ 1927 год. 894 мил. лева
ч
По качество, произвеждани^ }• ф. с* 30 mini повечь отъ главно йа таниновите екстра-;
4,960,
.,
7,720
,
11,760
!Ч
ти, кестенови и кусбреови, на
ятъ, въ България ору$ъ стои 1926 гбдина;
53,000
""''
30,500
.
63,000
- Явстрия
i :ь Г т е 3 6 , 0 0 0 ,'.•:> {
а
по-горе отъ преизведения въ Отъ държавйН в'й6сй1еьЛйй/ аналинови бс.и и експлозиви*
6,640
• 11,400
Аржентина
:А s ; 12*520 •->{ 14.720
те*
Вследствие
развоя
ма
тек*
други страни като напримеръ както споменахме първо й^етб
u
;i
43,950 - 84^090
Египетъ. Япония, Индия и И заема Германия, чието участие стйЛ. Индустрии, вноса на не-? Плаващи (фойтайъ) 68,350 > 75,690
талия. НаЙ-доброкачественъ о- е претърпело слабо намаление мерзел. пай., прежди .отъ Ита
, н Всичко 381,250 ^ 344,330 ' 271,790
339,640
ризъ; се произвежда вь окол; отъ 21,9 на 21.097* следва Ита лия се е увелйчйяъ отъ 28 не Цаната на житото » - . , t
38
хил.
квинтала.
ностите на Т. Пазарджикъ. лия К: непосредствено следъ
- . зй май въ Чикаго
134Vi
138
S149V»
177%!;
Наравно съ това качество стои нея Днглия съ участие 12,01%. 1\ Въ областьта на Българския
сев.
Америка
е
доста
посред
експортъ
Италия
е
намалила
Презъ
погледната
седмица,
и произвеждания въ Качаниш- За 1926 год. на трето место
ката долина по течението на следваше Чехословашко съ своя континентъ. Както пред> следъ като по невъздържани ствено, но съ вероятность да
години търг. ба» те купувачи еж се' отеглилй се подобри преди жътвата;
р. Брегалница оризъ. .'.
11,97% срещу 11,34% припа шествующите
лансъ)
е
•:
билъ"
благрприятенъ отъ тържищата, цените съ предвижда се да се увеличи
Производството и консума даща се часть на Янглия. Презъ
цията на оризъ презъ перио 1927 г. Чехословашко иде на за Италия. Срещу итал"учас- слаби колебания, клонятъ , да посевната , ;гплощь за култу
да отъ 19Д0 до 1927 г. еж се 4тр место съ 9,78°/о и след тие BV бълг. вносъ отъ 14.50% се етабилизиратъ въ! Чийаго* рите, които ще требва да са
засеятъ презъ идните месеци;
се отбелезва * йталянско учас*
развчвали както следва:
вана отъ Явстрия -—8 9«/о и тие въ бълг. експортъ едвамъ Виннипечъ.и Ливерпулъ.' ' ,•<'••нуждите на страните вноси
Положението
на
,
междуна*
Франция 7*28%, претърпели и отъ 7.33%. -) .• ,,,.,• %,, -.- -.:,, i
"одина Производство Консомация; двете
родния' пазаръ йа пщеницата телки еж още значителни;
i:
презъ ; 1927 год. слабъ Вноса на тютюни,
въ кгр. '
въ бълге* днесъ, може да се резк}йира Спекулативния духъ доста си*
въ кгр
регресъ.' •;•,
.,.-< ,• , ••.-,.,•,.;> рия показва намаление ,отъ 23
ленъ въ Сев. Ямерика. «><.••
1920
3,073,700 4 030,376
както следва: '(.~, ,"",., '..',
Отъ граничещите съ Бълга хил. и 400 стот. квинт.за 1925 Щоковете, значителни,;, *нЬ Отъ изложеното не е мжчно
1021
4.523,300 5 741,591
192г
5,599,000 7,161,217 рия нации Ромжния заема пър год. се свежда-на 9,315 кв. за отчасти състоящи се отъ^ не да се предвиди, -че въ 'пред*
1923
5 432,884 6,761413 во место, съ процентно учас 1927 г. Едно значително нама? доброкачествени стоки, съсре; стоящетб близко бждаща це
1924
6853,426 7 348,443 тие отъ 5,38%, следъ това Тур ление близо съ 50% се отбе* доточени въ ржцете на не* ните йа пшеницата лнчатъ да
1925
8.432,000 8.300,750 ция съ 2 47% и Гърция съ дезва и по отношение на изг колко само големи продавачи! се гзадържатъ-високи, ако не
1926
7,243,890 8 250,000 1 ;54%,.-Вноса и-износа съ Ющ носа на пашкулите./Други про Състояйието на посевите, се подобрятъ ' условията на
•; "-'
1927 ОЕМО 7 557,500 «.8,200,900 славия си остава незначителенъ изводителни страни еж се ;за- както въ Европа, т>й и' въ реколтата.
- 061%. ••
• ; таърдили на Миланския пазаръ;
Отъ тази таблица се вижда,
но все пакъ има место и за
че въпреки твърде, голямото Отъ общия вносъ въ Бълга бълг. производители. , Друго
рия
най
важно
место
заематъ:
производство на оризъ, Бъл
което би могло»да намери догария тръбва да внас» и-чуж* „Текстилни произведения име» бъръ пазаръ въ Италия е ду»
терияли"
—
40.1%.
Процента
дестраненъ оризъ въ значител
:
Конопъ. Отъ чужбина тър
навския, фасулъ. Срещу сръб
1) Освободени еж отъ внос
ни количества. Българскигв на ител. участие въ вноса на ски. унгарски и ромжнеки вносъ но мито внасяните въ Турция сения нема, аежщо и местни
текстилни
материали
ВЪ
Бъл
доставчици на оризъ еж пър
На фасулъ възлйзащъ ма 39 музикални инструменти, грамо^ те филатури еж много сдър
во м%сто Италия, Египетъ и гария презъ 1926 година е хил. тона стоятъ само 50 тона фони и' др. подобни, носени жани въ закупванията си. Це
билъ 34,48% а презъ 1927 г.
Холандия.
отъ България. f
отъ пжтниците пристигащи въ ните се подържатъ вследствие
Презъ 1924 г. еж изразход 31:68%, Италия заема първо
Турция;
Тия инструменти би лошите новини за реколтата.
вани следните суми на чужде*
ваха, досега облагани,съ ,иито Накйснатъ нонопъ 1 качест. се
страненъ оризъ:
и то доста високо.'/, -: < ^ J плаща 500—520 ит. лири, II к.
лева
430^-450 ит.. л.и III к. 370-390
2) Територията на турената ит. л., за квинталъ.
За италиянски оризъ 5,388,910
република, споредъ г последни
За египетски оризъ 4.053,03и
За холандски ориз ь 3,414,795 Въ Прага се основа едно нр: '• Отъ" Статистическите' данни, те изчисления има едно про* Вълна ограничено ; търсене
во филмово д-въ И^ндустрия—- които ни се йзпращатъ. върху странство отъ 747.000,000 дю? за непраната, за влачената 'ме
За несена презъ
техъ 29°/* е орна рени- и за кръстосаните: обик
,-Франция стока 3,462,640 Ф.тлмъ — чиято главна цель е външната търговия на Бургас- люйа. Отъ
да прави пропаганда на чехо коте пристанище зам. апрнле^ земя, 18e/e,/roRH,;.37*/p пасбища; новени; големо търсене на вла
в
Пресметнато по средните словашката индустрия въ ст извличаме следните най сжще- 14 /« планински местности г,и чената кръстосана фина вълна
пазарни цени на ориза, стой- ранство съ помощьта на фил ствени данни, които сами по скали й 7*/о блата,;' мочури й за платове и фланели..;Рабо
ностьта на годишното произ ма. Чехословашко, което из себе си говррятъ за' значение- езера. ЗаеднЬ съ • пасбищата тата. въ фабриките за влачена
водство на оризъ въ Бългерия лезе отъ следъ военния хаосъ, тЬ на тоя ,;портъ за 1износа и орната земя може да достигне вълна е в ъ пъленъ разгаръ- и
; ' *• '•'• '
_ ' до 60»/в. За сега тя може да има всекога запаси отъ непрана
за периода 1920-1924 г. въз като една отъ най уредените и вноса. '•'•''
лиза на следните суми:
индустриално мощни държави, Вносътъ презъ това приста достигне 41'/».! • ;* h- -.•^'• i t "> ' - ' i За вълн. прежда котиранията
се стреми да спечели разши нище за м априлъ т, • г. във^ 3) По линията Бруса—Янго на консорциума на вълнените
год- , оризъ
слама
обшо
рение на своитег търговски лиза на 6.331,357 кгр. на ра ще бждатъ открити некол- филатури. даватъ на 18 май"
(Стойность въ левове)
1920 67168895 1964196 69133090 връзки съ странство; Това уси 138,356,499 лева. срещу 6794808 ко нови пепиниери (разсйднн1 76,80 ит. л. за VM дд. Мерино
1921, 74604385 4250903 81855238 лие ще даде възможность и на кгр. за 170,463,609 лева за ци). Особено се полагатъ,уси t и 66,40 ит. л. за У*« ду. кръ
.; -Л,/,,1922 119319214 7480000 126319694 тукашните интересанти да се сжщия месецъ 1927 год. и лия5 да се засаДятъ големи стосани, J. •..;:•.'•
1923 140873836 9308090 140178925 запознаятъ "съ първостепенни 12,132,146 кгр. за 210,042,554 пространства
се
„разплодни
»
Памукъ.
Пазаря
е подърлв. за м. йартъ т. г.'
-и;
1924 153583285 15222809 148806093 те предприятия на Чехословаш
овощни дръвчета. 'J За jcera
жанъ.
Реколтата
въ
Египетъ
е
ко и съ техното производство. ,Внесено е метали й метални дебри овощни разсадйицй! еж* добре. Запасите отъ влаченаОризовата култура е донес
Дружеството Индустрия *J. изделия 24,956,000 мвшиии
вълна се увеличаватъ. •
ла, следователно, на българ филъ възнамерява да прави 159920^Юлв. памучни изделия ществуватъ въ ЕскИ-Щехиръ,
!
ексто народно стопанство за взаимна пропаганда по сжщия 16498000 лв. "памучна !;прежДа Янгора, Конйя. ' ^ ' ' ' ••" , Пашкули и коприна паза
единъ периодъ отъ петь го начинъ — съ филма ',— въ Че-^ 15^75000 лв., кожи и изделия ; 4) Забранено, е етикетите ря на коприната презъ първи
дини кржгло 566 милиона ле хословашко на изделия внася; отъ техъ 9403003 лв. химикали на кутиите ,съ чай, какао.
ва. За сжщия периодъ дър ни стъ странство, при' което 7582000 лв., индустриялни мас сардели, шоколади, сладка, те две Седмици на май се пожавните приходи отъ разни предпочита артикулите способ ла 7506000 лв., вълна, козина както и бутилките ^съ, ликьрй киза малко по оживенъ, съ за
такси и берии, събирани за ни да конкуриратъ отъ славян и пр. 56.8000 лв. други стоки да носятъ,названия на чужди труднени третирания и ограни
оризова-а култура, достигатъ ските държави въ туй число за 25651000 лв. доставени по езнци. Те ще бждатъ написа чени сделки, иокоръ ценитЬ да
значителната сума отъ кржгло и България.
по ре гь отъ Италия, Германия, ни за, въ бждащесамона тур? оставатъ ••• подържани. Слаби
38.2 милиона лева.
Първите пропагандационни Янглия, Франция. Белгия, Xoi ски езикъ. г , ' -г:их-н ,.--с.••';: сделки съ пашкули при непро
:Г
По-нататъшното развитие на филми ще бждатъ представени ландия, Гърция и np.f .
5)Чмената H«Ji книжнйтЬ ли
българската оризова култура, въ най близко бжцеще ва на и Износътъ за сжщия месецъ ри и полулири, която бе опре менени цени. На 18 май сдел
презъ
това
пристанище
възли
ките въ Милано еж: .кръсто
шите
по
големи
търговски
гра
която, както сочатъ ясно гор
делена да стане на 1 юннй т.
ните цифри, играе твърде ва» дове, което ще «je разгласи за на 3,941,038 кгр. за 52476946 г. е , отменена. Срокътъ за сани китайски класичи 49.50
жна роля въ народното сто своевременно на интересантите^ лв. срешу 3,214,603 кгр. Уа окон^ателнотб {"'изтегляй^) ще ит. л. реали 48, Воло—-Бълголв. за сжщия ме
панство на стргната. зависи Обръщаме вниманието на на 43,317,159
рия белн реали 45,50—50 ит. д.<
сецъ
презъ
1927 г. и 4,836555 бжде пpoдължeнv
на първо место отъ създава шите земеделски производите j<rp за 68,661,526
лв.
за
-+i.
! 5
нето на модерни, целесъобра ли, минерални и морски бани мартъ т. г.
••.';' •' '.' '•
'
зни напоителни съоржжения. и др., които би възнамерявали
ят
1
Изнесено е: тютюнъ за
Етествените условия за такива да правятъ пропаганда посредсъоржжения еж на лице, оба ствомъ филма въ Чехословаш- 33,789,003 лв. брашно 4800000
че, лйпеватъ необходимите ко, че могатъ сега вече да се лв., жито 4,745 лв.''' дивечйи
финансови средства за техно обърнатъ до Българско чехо кожи 2,9111003 лз; —- кьойпе
;,,-,,.,.' На еай-изаосии цени ще намерите: ;
словашката търговска камара 1,290000 ла., килими 1,226,000
то съчдаеане.
лв.,
дървени
въглища
1
016,000
Лагери, Трансмисии, Шайби, Елвпатори.
въ София, или направо до ди
рекцията на Индустрия—филмъ лв , други стоки 2 700:000 лв
Кофи, Тръби желЪани, Зжбни колелета,
ласти, кждето ще става съсре- въ Прага I, улица Елишкл изнесени по редъ за Италия,
Резервоари, Постамоити, Сита, Болтове,
доточване и приемане на жи Красиохорске № 5 ,' които съ Гърция, Германия, Янглия, Еги
тото отъ земледелците. М-вото удоволствие ше имъ дадатъ петъ, Съединените щати, Тур
",[,Композиции изразни пруЩ кашвннй части
••• ••'.
на земледелието изработва всички необходими информаци. ц и я и п р '•'••••.'••'
•;•„••;.:-.v v«- разни размери г-т ори фирмата
вече и съответния законопроВи ще достигектъ, който ще бжде внесенъ
всички кжтчета
за удобрение въ Н. сьброние.
на
страната
както
и
всекжде
въ
чужбина
« ж д е т о има
Тези м%рка е наложена отъ
•Толсфонъ ^ 12В
ул. БургасЕа Jft Б
съюза на мелничарите :въ българи търговци, ако ги дадете въ „ В а р н е н с к и
Търговски Иидустрналенъ вестникъ!*
Гърция.
;
' .

ч .

'"Янглия,:, - '.','.,;'ч ..-ЗД)';'.:,

mm отъ

Италиянски пазаръ.

Иршш на таешшша
индустрна съ шоща на филма.
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гижщжтъ

цн}11|1НН1« , \
Презъ 1926 г. еж събрани све е най-важенъ въ%г|роизво|р:т.
дения отъ Б. Н. Банка за 2 7вото.?Презъ;492б i n - броячна; ; -,
Цатата и дневенъ редъ, съз
най^едри^кожени предприятия, барабаните е бтъ'- Ш , презъ
даване стопански комитети.
1924 f. J r|a>
За овощарството» и,, лозар Времето отъ 1 ий до 7-ийчийто капиталъ к^мъ края на 1925 сжщо,; презъ
ч
:
ството. Кризата вследствие т1 г . в ъ .сравнение с ъ минала сжщата година е!»ъзяизалъ 2б'''предприят'йя' -^1т?;*'Првзъл- .
ф
а
б
р
и
к
а
з
а
фини
трико^аХ-Д, Н. Б о я д т и е в ъ С-ве ;
та
седмица
значително
се
по
1926
г.
опъвачките
СМбййЙ?5,
на Братя Каназиреви
на 4,903.910 зл. лв. който се
земетресението.\.
жн. Р а к о в с к а 181 — С о ф и я .
добри.;, (Дъждовете enptxa. разпределя: въ места^7'21°/о, а •иепеначкитЙ;г-,1:3^;'-;;У;'||-:';_.-;'
Красносело—София.
• t_. V'_ ;. С о ф и я . ..'-.., я
15 юний тКг. се свиква Такива.е'имало и и - 1 , 2\и 3 въ постройки 58'б9°/о й в ъ м а
за фини трикоЧа- въНа
< Общия ^5рой на>'рйбс«»»иi Чорапната фабрика на Д. Н. Фабриката за сапуни „Со «жиФабрикати
столицата конференция, на юний, но най силенъ е \ билъ шини и инсталации 34*10°/о.
на
Цончо
С»
Цончевъ
е
осците,
заети 1пмедрата кожена
лунъ"
.на
Братя
Каназиреви,
Бояджиевъ С-ве е първото и
нована-J »* V '•'.-•. Чг';..- '•••''*.. бюрата при - търговск^-индуст; тоя» на 2 ий вечерьта. Следъ] ; Капиталътъ презъ 1925 г. за индустрия .—-' 27 ; предприйтия
най or о л t м о т о индустриално София — Индустрияленъ кварриялнит-в камари въ Царството, .това навсекжде въ страната 27 най едри предприятия въз
в ъ 1902 година
предприятие у наеъ за произ талъ Nt 3 е най голЪмото инДневния редъ на конферен ни еж настжпили топли и слън лиза на 5,472,782 зл. лв. който — презъ 1926 год* е билъ €32,
водство на мжжки, дамски и дустриялно предприятие отъ въ гр. Габрово и въ сдруже цията е следния.
* *' чеви дий, тъй много очаквани се разпаеделя ,въ мЪста б'8'/о, отъ които 529 мжже й 33 щени.
Средно на надница се т а д о т ь
точ^браншъ
у
насъ.
Основана
е
детски .чорапи* отъ" коприна,
ние съ.-Селвелиевъ.
. »,•>-#
1.;-Изменение,закона з а . о р стъ всички/ д *'••" '"••• '•"•••" • • . г . . . " .въ
- " ' : постройки 61 57"/о и въ ма 3'20. зл, дв. презъ 19к5 гбд.,
памукъ и*вълна. -»
.- -, h
1
$
Въ.
i
1923
^година
предприя
ганизиране и подпомагане на s Благрдарениег, на повишение шини .' и ^'инсталации ^ЗГ бЗ^/о.
• i -':' въ* 1900 година'...:
броя на' работниците въ 127
•< Предприятието е основано
тйето се премества въ* София занаятите.. >
то на температурата и изобил
1
въ. 1923 година. Преди това е отъ г. Петъръ Каназировъ отъ И се Ьбособява подъ еднолич 2. Унифициране * дейностьта ната вдага у почвата,има мно : Разликата между капитала,| предприятия е билъ 653 | с ъ
(
двигателит-Б; и машинит!? презъ средна надница 2*83 ' з.л, fлв.
сжществувало. въ съдружие съ гр. Разлогъ, и съ което тури ната; фирма — Цончо С Цон по прилагане закбна За "орга го буенъ
растежъ, а сжщеКауфманъ отъ Дрезденъ и съ началото на първото индустри- чевъ. Отъ тогава насамъ пред низиране и подпомагане заная временно и буренясване на 1926 и 1925 години произлиза Употребените сурови «етери*.
фабриченъ клонъ въ Кемницъ, ялно предприятие отъ тоя ,родъ приятието постепено се* разви тите и правилника "за'неговите посевите, което се длъжи й наотъ това, че три о г ь старите ли презъ 1926 г. Сж възлизали
Германия. Въ 1923 год. фир-въ България, тъй като до то ва и днесъ капитала възлиза на приложения. 3. Анкета за за- забавянето кораньта на ,про предприятия презъ 1926 г. не на 5,071,316 зл.-лв.. огь които
еж дали сведения, а на. ГБХНО 2134»/о отъ местеяъ йроизходъ,
матЬ*4ликвидира с ъ съдружие гава сям сжществували само
4,100,000 л е в а £ j V наятчиЙско-rd* производство. 4. лътните посеви,,:., главно на место еж поставени - 3 * нови а 78 бб°/о отъ чужбина. Упо
то на Кауфманъ и двЪте фаб отДелни работилници за сапунъ Фабриката
произвежда копри Създаване стопански комитети царевицата, а негде и на слънг
рика въ Кемницъ и въ София се
Отъ своето основаване пред нени трика,' копринени, памуч при камарите.' .5.' Основаване чогледа. Вследствие на всичко предприятия с ъ по-малъкъ ка- требените ^спомап. материялй
питалъ, инвентаръ и 3 произ сж възлизали на. 1.278,761 ,зл»съединяватъ подъ фирмата Д. приятието, благодарение на
химико-технически институтъ
'.
дв., отъ които. 8'28 6 /* отъ:.н*Н. Бояджиевъ и Синове. О т ъ неизчерпаемата енергия и пред- ни, вълнени и копринс-вълне- по лозарството и овощарството това отъ 3 дни въ полети ки водство. '
пи
единъ
интензивенъ
животъ
ни
плетени
платове
и,конфек
Разпределенъ
капитала'
по
тогава насамъ предприятието приемчивостьта на г. Петъръ
Отчетъ на бюлетина на • ка — всичко годно е заето въ размт.ръ се вижда, че най-стенъ йроизходъ, а 3 9 72»/« огь
отъ година на гбдина все Каназировъ и неговите синове ция ;Отъ тия«платове; Егерови б.
марите
за 1927 год. 7. Гласу копань. която дЬ - 5 — 6': дни много предприятия — б иматъ чужбина.-Употребенотб гориво
повече се разширява и днес обг е продължавало да усъвър произведения:, фланели, гащи ване бюджета
на бюлетина за окончателно ще бжде привър' инвентаренъ капиталъ' ? презъ е възлизало на.136\ь87 зл.лв.
щата стойность на предприя шенствува и подобрява своето и, пр.,. шалове,;детски шапки 1928 год. 8. Издаване
отъ които 9 4 7 3 % отъ местенъ
адресна шена.'
.;"'",'/''' ""
'"-"^V. •' : 1926 г.' отъ 50-100,000. зл. произходът Общо употребени
тието надминава.
'.'
производство, което днесъ по
Състоянието на зимните по лв., а самб едно с е ' 2 0 х и л ' з л . т е материялй •« възлнзатъ на
Предприятието се помещава книга (Предлож. на Пловдив
нииЦо не отстлшва отъ това
ската т. и. камара): 9.' За ар севи, прецъвтели редовно, си лв.
въ
масивно
железобетонна
чеинвентаренъ капиталъ!
J 6,4:8 964 зл. л в . отъ ноито
10,000,000 л е в а . \
на } най-големйт-в \ европейски
хива на българската търговия остава'много добро. Случаите
Разпределенъ капитала по 20*73°'о отъ м-^стенъ йроизходъ
йндустриялни предприятия'отъ •тиретажна постройка и редица (Предлож. на Варненската т; отъ полягане при пшеййцата
малки - постройки, кжд-Ьто еж
. Ф а б р и к а т а - с е помещава > в ъбранша^
и. камара). 10.'Анкетиране'йк* й зимния ечмикъ еж действи; видътъ на предприятията, се а 79 2 7 % отъ .чуждестрвненъ.
железобетонни триетажни по -Фабриката се помещава въ разпределени отделенията: за; цуетрията (ПреЬложениег • на телно не малко, но взето из* вижда, че най-много предприя < Употребените
йатерияйи
стройки иредица по-малки по нЪколко сгради разположени щпалиране на.. преждата, пле Русенската т. и!" камара). 11; цЪДо и съпоставени съ общата т и я — 14 еж събирателни, презъ 1925 г. с ж за =6,723,40J
стройки. Тукъ се помещаватъ въ форма на буквата П и затене, апретура, конфекционно Кризата създадена вследствие засета площь въ страната ни после акционерните; —--7 едотъ които' 8 2 % отъ "чужбина.
-'•
Следните по-важни отделения: емащи пдощъ отъ 2,000 кв. м. ртделение ги складъ.
земетресението . й ' м^ркй4 за т е н-^матъ особено й%какв'о| ноличните 5 и.т. н;
навйвачно, плетачно, кърпач- Тукъ имаме следнигЬ по-важ Фабриката ,има 5 рундщуди, преодоляването 'й. " 12. Разнйк значение. Зимнйятъ ечмикъ, въ УпотребенигЬ двигатели презъ Производството презъ 1926
1926 г. еж били 34; с ъ .1253г. е възлизало на 7,47.1,994 зл.
но, гладачно и сортировачно. ни .-отделения: Отделение ,за една „Решелъ" машина, шпулъ
по' гол-Ъмата си часть, е навелъ еф, Н. P.,отъ който парни ма лв., а презъ 1925 г; 8,652,507
машина,
преса,
и
електромо
Въ тия отделения еж заети
сврит^ пълни и големи класо шини,- локомобили и турбини зл. дв. Като се вземе,, предъ.
варене на сапунъ, помещава* тори с ъ мощность • ; ,.,., *••••.•
Дизелмоторите
въ
|
ве,
започнал ь е да пожълтява 24; съ': 1024 еф. Н. Р. бензино видъ ЗгтЪхъ предприятия които
;';.-"' 130 р а б о т н и ц и .
що се въ една сграда заедно
121конски с и л и ' '•;••', }й
— нЪщо, което " е ' ' признаKi ви. мотори 4 с ъ 78 еф;; Н. Р„ презъ 1926 г. не сж дали. сав:
съ Ъладилна инсталация, която въ А двигатели. :: >> ; ••'•'•'••• '-:--тенстилната
индуйтрия!
. Въ скоро време ще се пред е последната дума., на техни
на скорошна '• редовна жътва, газожени мотори 5 съ 142 еф. деиия'.. и производството. на, щеж заети :
приеме постройката на специ ката,. Благодарение на тая ин " Въ предприятието^
:
Икономическото значение йа която, следъ 2 'седмици'1 вре,- Н. Р. и водни турбини 1 съ еф. вите 3 предприятия, .който да:
(
около^
-•>•-(
••••
:~
•••'
'
•
••
'
ални хигиенически .жилища за. сталация приготвената сапу
Бпрбчемъ Н. Р. Презъ 1925 г. двигателите ватъ сведения, за 1926. г. ,са
h
; ! дизелмотОрйте се Основава гла ц о и ъ " щ е ' имаме;
работниците, които ще бждатъ
v
40 работници.
вно въ използуването на Гори първия ечмиченъ ейопъ'йа '31 сж.били 34 съ, 1,402 еф, Н, Р. вижда, че производството, как-.
нена
маса
може
всеки
единъ
поставени на висота, както се
Своите материялй фабриката вото. Превръщането нй послед май е падналъ.въ землището Най-важните машини въ> коже то. и капитала на едрата коже
да бжде готова за реза,намиратънай*добре поставени- часъ
доставя отъ чужбина, главно ното въ енергия и главно пре на с: Алада (Свиленградско). ната индустрия еж барабаните на индустрия презъ 1926,г.въ
не
в
ъ
желаните
крорми.
Тукъ
тъ работници въ индустрията
се ;( посещаватъ ..3„ казана за отъ Австрия — коприна и па • връщането на сжщото въ полг 'Състоянието на пролетните въ който се извършва цжбене- сравнение с ъ 1925 г.,,сж..,увв>
Европа.
. • '
варение 4 на. сапуна, , съ обща мукъ и! отъ Италия..— вълна; зотворна работа,,; както и из посеви е сжщо' така много' то ,на КОЖИТ-Б. !който процесъ личени..,^ , .' ', .,,•-. ..-;• ',-..*.,.,.,....!,,
*• Предриктието черпи своята вместимость "„_. ,.у.'.,'.[, "•_ .'
ползуването на ' топлинната е,- добро. Пострадалите 6 т ъ
•енергия отъ
.'"''"'."'.
,
нергйя на "горивото в ъ инста градушка отДелни"ниви се за
«; - 20 хил;ькгр.• ^••-.;..
лациите съ дизелмотори
е око севатъ негде c i . слънчогледъ
Жорабостроителнщи "у-.2-'въ
,:
12 ,! електриче"ски метора : > Следъ това следва отделе
ло
37-°/о.Като
се
има
'
•
'
предт»
и царевица „ЧинивантинЬ'," а
Пйр^ея
и Сира г-. Пирейската,.
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, и си служи съ /най-модернитЪ нието заг резане на сапуна. -:• ';/ .'•.* м.'СофИЯ.-^ ['УгЛУ -J:>; видъ,'че горивото се «йоставя другаде най-вече съ просо.
и Сирската. корабостроителни;
Металургическа
и
н
д
у
с
т
р
и
я
.
Тукъ
има
специална
механиче
въ.цилиндра въсурйво с*ьсто?
Жътвата на раницата в ъ
машини въ чорапената : индус:
ци сж повечето работилници
ска резачка. Сортирането
на •'-' Вт»' 1925 - год. предприемчи яни^ то й%ма нужда отъ 1вто- търновско, плевенско и русен
Сжществували сж • презъ за поправка, отколкото: .само*'
Т р И Я . . •• .;•
....
•• 1 . , • - . , - .. ,- i
:
вите
господа
СтражиестерЪ,
сапуна
се
извършва'въ''
'сжщорОстепенни инсталации; като йа|- ско, която е(Завързала отлич изтеклата година 70 механи
.•:; Суровиятъ материялъ, съ ко>
1
основаха примеръ при парните машини. ни, чушки е въ разгара си. чески ателиета съ' общо! 3000 стоятелнн корабостроителници
ито работи предприятието е то отделение. Трето отделе Исаковъ И Бенадо
!
съ суха. скара за издигане па
английски внасянъ до сега безъ] ние е това за отпечатането и Акционерно Д Во «Торшонъ*" '. За 'гориво.на дизелмоторитй Сеидбатв на i ориза въ Плов работника използуващи '2000 раходи дълги до л.10О метрф
облагитЪ с ъ които се ползу-- маркирането на сапуна, кжде- — единственото' йнДустриялно могатъ да служатъ всички тече дивски окржг,ъ е привършена, к. с. Най-много такива •ателие Двет^Ь работилници с ж х ъ 100
ни минерални масла, гудронено а; тютюна въ южна България и та (работилници) има въ
ватъ-нашите индустриялци. Й| то.^ж инсталирани мехайичес йредприятие у насъ' за пройаврдство на> тантели о т ъ;:: :ко масло, каменно, отъ лионлтъ. Македония въ пр голямата гси Пирея и Атина (35 съ< 1270работника. Крраби не строят*,
i въпреки това предприятието ка преса с ъ капацитетъ
прина, ленъ и памукъ. •'•• - ''"\- растителни маслачи др. ,; , часть е разсаденъ.
* , работници) Леярниците сж
одържа конкуренцията на всич» < 18 хил. п а р ч е т а д н е в н о
Фабриката има работилници
Благодарение на особеннйт-Ь . В ъ казанлъшко, розите еж по-малко застжпени - ^ с а м о 8.
ки облагодетелствувани пред
на месо въ
Въ тия работилници 'се поприятия, и днесъ се радва на и 4" други обикновени машини. и четири отделения." за' насукг- предимства: най;пълно оползо- почнали да. цъвтятъ, и съ това
правятъ главно разни сечива,
на
завиденъ успЪхъ, дори и въ Въ* специално отд-вление се вание, за плетене, за апретуг творение на ; разполагаемото е започнала дестилацията
Презъ : м." май т.. г«,- въ Йар;
машини и работата имъ главно
'"
-Германия* дето* неотдавна е пригртовляватъ каси и „амбали- ре и за сортиране Произведе: MtcTp, еконрмическо обслужвай розовото масло.
ненската
градска екс;тобоина
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\
не, най-малъкъ, надзоръ и на КоСидбата на естестйенигв е насочена къмъ поржчки за
направило износъ на чорапи.
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закланиза; консумация:
-Предприятието
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отъ
ливади
е
въ
началото
ей;
По
|Въ
2
отделни/
постройки
се
, .Чорапната фабрика•на/Д' ,Н.
;
,г
Двигателна
силаотъ'
"
<
•"'
рандемана
"на
обслугата,
липса
127
вола
19809
кгр.. j говеж
лучава
се
отлично
и
изобилно
Бояджиевъ и Синове г сега е въ произвежда сапунъ чрезъ
Земледп>Ачвски орждия .Сжщеу:-./'' ''""електромотори ,: ' ; ' : ^ на каквото„и д а е рпастность сено. НовозасетитЪ люцернови
преговори за износъ съ фир
ди
бикъ
164;
к
г р , 742 крави
хладна система ''
за
съ обща ..мощность.'' 5 конски отъ пожаръ при образуване Щ ливади еж въ отлично състоя ствуватъ ,4 ф а б р и к и
ми въ всички балкански дър
3848
кгр,,
23
телета
Лбб5 кгр.,
земледелческй
орждия,
2
.
въ
жави. ' ' • ' • • ' . " ' . .V • • > • . , • ; т. е^без-ь.никакво затоплюва* сили. Въ производството еж искри или избухване на гори ние, а старигБ такива -негде
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Солунъ.
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7426
кгр..
.1\с-ивол'
други ?,аети-";';.,... '.,,..;,.'"',";.., ,,JJ.\ вото, [употребата' на. дизелмо- се косятъ за вторйй ржть.
З а производството на пред не., Тукъ еж поставени!
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Лозята се отличаватъ с ъ
приятието нашата мъхтна койвъзможнрети.^^^''^^^/, ,.'';"м • своята буйность: и напълно за Тая индvcтpия'задоволява на 3309 кгр., 10 малачета 566- krpl,
сомация е малка. Производст
механически
буратъ.
„„.Суровите
.си
.материялй
пред:.
Отъ няколко" години 'дизел- доволителна реса; за доброто пълно нуждите на селското
вото" достига за •' • ' , ; ''"•[
За двигателна сила предпри: приятието доставя отъ чужби-? мотора се- прилвга : и въ т(ек^ оплодяване на което сжщест население: Вноса на плугове всичко 277 глави еДъръ доби
на главно о Н " ^Германй;'я*
130 х й л . л в . . дневно •?.'• ; ятието притежава парна ма Ф а б р и к . а т а ежегодно стилната индустрия. г Въ ,.пре' вува доста голъмъ страхъ. отъ вънъ постепенно намалявв. тъкъ. 1 овенъ, 10 кгр,, , 1 . овца
шина хъ :.' •-••••• • '-if. j.."i '.,"
дачН'Цйте.'if\ въ тъкачниците
на лозята е почти] Гвоздеи — 14 фабрики (б • 12 кгр*, (161б9.агнета 94202 кгр.?когато конкуренцията у насъ '';•'' •' 12 атмосфери' '*'•''].' се разширява?''работи безъ могатъ да се употреб"ятъ ди Връзвайето
Ьривършено, като сжщите на Пирея,.— 5 -~ Солунъ, 2 — 22 кози 159 кгр.* 4^58 яретв
;
прекжеване и едва сполучва
е най-много за 100 хилг лева.
зелмотори
упо
,
единично
или
места
пръскатъ за пред-. Патрасъ) —• производство , до28138 кгр , 53 свини 3326 Xfpi;
Огь миналата година пред и неколко 'електромотори; съ да задоволи нуждите на стра групово. Ако е групово, нужно пазванесеотъ
пероноспората за 4000 тона годишно. .•!,.••,. ..,,- всич<6 20904 глави дребенъ
ната. Благодарение на него се
приятието е въвело най-добри* мощность надъ • ; *^
е да се постави мртора по та- вторйй пжть. НЬкжде пероно
спре
контрабандирането
на
i:
Сантимали И каси— 6 фаб добитъкъ при 12584? кгр i иЛН.
.rfc „Котонъ" .машини за коп
•'• 20 к. сили
тантелИ; отъ чужбина. , ;, »;, къвъ начинъ щото да коман спората се е появила но въ рики (5 — Пирея, 1 —• Воло) всичко 21181 глави ..съ 162124
ринени чорапи^ съ което'Htдува кръга на трансмисиите слабъ разм^зръ.. : ,
,»' :, — производство хиляда^сантищо измества европейските та За черпене на вода е инста
Отъ техъкнегодни
чрезъ
едно
колело.
Тоя
крьгъ
О
.
ъ
овощните
дървета
— мали и децимали и 200 ж е килограма.

кива, отъ нашия пазаръ. На- лирана 9 метрова..електричес ВНОСЪ - И З Н О С Ъ ; дава възможнесть да се управ
новозасадените
добре
еж
се
сж
се
оказали
52 глави доби
ка
помпа.
лезни каси приблизително.
последъкъ неговите детски чо
ляватъ наведна>къ всички ма; прехвацали, а еотъ плодните Вносътъ, обаче, на ключове, тъкъ с ъ 616 кгр: и е,:останало
п р е з ъ Варна.
рапи изместиха съвършен- Въ фабриката еж заети ра*
шини й вретена^ Обръщанията
се за консумация 21129 глови съ
но отъ местния пазаръ евро ботници и чиновнициiоколо, г. Изтеклия м. Май, зарегис- му еж 300 въ минута. Обръща> само ябълкитЪ и крушите, се брави и др. за тия каси
трира въ вносно-износната ни нията на дизелмотора се движи отличаватъ сравнително съ по прави отъ чужбина. - !
пейските чорапи отъ тоя родъ.
161508 килограма. . 25 д у ш и . .-:•;
търговия, по слабо оживление между 200^ и 300 наспоредъ вечко пподъ. Изобщо взето т. Кревати— 4. фабрик/i (Дти
"' ГолЪмите успехи въ доброкаг..овощните
плодове,
ще,,
бжработниците сж^ построени отколкото презъ. м. априлъ.
Печатница '
чествеонстьта на стоката й въ За
2) Годишно
машината й.нейния рандеманъ. датъ въ по малко . количество. на •'- 2, Пир"я —•
> Дббри Тодоров*'
2'жилищни
помещения.
!
Презъ
м.
Maty;-чрезъ
Варнен
1
модернизирането на производ
' Управляването на машините Добитъка е много .дббре. 4С000 кревати.
Предприятието произвежда ското? пристанище; еж внесени отъ единъ само човекъ^пред Бодести
ството, предприятието- дължи
малко. Шапа въ мно
на сина на г. Бояджиевъ ;— г. сапуни за пране и тоалетни 3377155 кгр. Гразни. стоки на ставлява много предимство. Ди го ограниченъ размеръ тукъстойность
И6842130
ла.,
а
из
Лнгедъ Бояджиевъ свършилъ сапуни - за производството на
зелмотора може да се постави тамъ се е появилъ.
В Ъ Л Л Г Р С К . А Е Д Р О Д Н1- Б A H ; K i
юриспруденция въ чужбина и1 които, има специаленъ, комп- несени 2317703,кгр. разни сто въ специално помещение. .При
Бубитв
на
мЪста
прекарватъ
ки
на
стойность
14751100
лв;
следъ това се се специализи^ лектъ отъ машини. ',,,,".". '
тъкъвъ случай е , нуждно' да последната ,си възрасть, при
К У Р С О В Е •;:,;.,
ралъ 5 години по чорапената
Въ 1918 год. г., Петъръ, Ка- едъръ добитъкъ .851. глави sa се, постави и троенъ генера^оръ всички,изгледи за една отлич
;
4382010;
л
в
,
птици
5
гл.
за
, i,K .... за,, 8 Юний 1928 год ;
.г1
индустрия, въ "Германия, отъ назирски самъ въ своята ла
чрезъ
който,
да
се"дава
двйжег
на
пашкулна
реколта.
Болести
гдето пренесе у насъ> • послед* боратория е изйамерилъ най* 180 ле. и 2 ловджийски куче ние не само на предачницата, не еж констатирани. , • ,-.'
Камбио на виж
Банкноти
ните. модерни нововъведения хубавия типъ сапунъ за пра та .за. 1000 лв/-].:? • -.- .•-.••;'.-- го • между другото й за монтшар- •:,:,•
дане (чекове)
П.
И.
Антоновъ.
въ тоя браншъ и постави та не, - който е известенъ ' подъ ; Въ данните на вноса фигу- жит в, инсталации за овлан^ня'
купува [продава .купува| продава
зи индустрия на висотата на името „Борислав**i Фабриката риратъ тяжестьта и стойность- ване, освътление и пр. ;' ( ••
та
на
новия
,-параходъ
»ЕчдоБрюкселъ'.
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194950, 1 9 3 3 ^ ! 195925
която не е'достигнала въ ни произвежда още w английски
Въ последните,'.години се е Търсбния и предлагания Буда Пеща,. 100 пенги
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•Чрезъ
италиянекста
търгов
197180
100
шилинги
Виена
1
9
4
9
—
1
9
6
2
—
1949За това свидетелствуватъ ма Суровите материали за своето
шенствуването на мотора бгзъ ска камара въ София сж по- Прага / ' ЮОкроии'
41425
производство
предприятието
41050:
41220;
41050!
сата. тгоржчки отъ съседните
компресоръ.
стжпили следните търсения и Берлинъ
333660
100
райхемар:
•
закупува всичко отъ чужбина,
3307—
33203307
—
;
страни. . . ,: ,, ,
(Из* К. de ^'Export et d'Imp. V 928) предлагания:.,
... л
1 лира етер.' 6 7 6 — j 678 45 676 i~ -68185
Лондонъ
въг Фиумското п р и с т а н и щ е .
Италиянски търг. кжщи же- Парижъ '
100 франка
54450; 54783 54450 •55055
I Съобщаватъ ни отъ Буда- Движението на вагоните. лаятъ да влезатъ въ връзка г\тина г ;
100 драхми
18050 18260 18050 •15350
съ фабрики за масло и ,каш
ПеЩа: — Италия отстжпи на
100 лири итал. 730 - 73250 7 3 0 - 73615
Милано
Унгария правото, да.устрои ед Презъ 1927 година по Б, Д кавалъ, а сжщо и съ експор- Сгокхолмъ
100 крони
3716^ 372950 3716— 374815
на: свободна зона ръ фиуме. Ж. сж натоварени 322967" ва тьори на землед-Блски* продук Букурещъ
8610
1С0
леи
8565 ,8485
85По поводъ. запитванията отъ мнозина индустриалци ип Огъ. досегашните проучвания гона съ стоки. ,Най много ва ти; експортьори на-, урово
24663
100 динара
Бкл!радъ
'
24540
'241,0
243 70
страната относно предприетата отъ насъ индустриална • анкета на въпроса, обаче, унгерскитЪ гони сж натоварени презъ м; (kicia sativa); -съ.експортьори— (Цариградъ
7185
1 лира тур.
7020 • .?220
7120
производители
на
хушени
слиексп
ртьори
не
еж
доволни
октомври
—
39566,следъ
това
да ли тя ще обхване всички индустриални заведения въ страната,
(Женева
2670
— 2693, ,
- 267960
ви; "несушени. плодове ,иг хра ^Дмс^ердамъ 100 франка * 2670
5590 i- 5610 - 5590 — 3638,05
и срещу какво & заплащане се прави bflucaijttp; на дадено индуст отъ; разрешението въ сегвшния иде м. септември;, най малко [ нителни
1С0
флорини
припаси; съ търговска [НкЖоркъ
му вцдъ, защото, параходите вагони.сж натоварени презъ м.
1 доларъс. Щ.| 13850 139 - • '13850
риално предприятие, отговаряме:
ще ..могатъ ,£а товарятъ унгар януари г—. 15599 следъ. това кжща.за плодове.,., - . ' Монтреалъ- Тдбл. канад
136 50 139— 13350
'
,
Итал.
търг.
кжщи
желаятъ
Индустриалната анкета-предприета отъ насъ е съ- ските , стоки и да разтррарватъ идатъ м. февруари и мартъ.
(Ялександрия
100
пиастра'
6
9 3 - • 69550 6 9 3 ^
Презъ 1927 год.. сж натова да i продават-ь въ Бъпгария .Варшававършенно безплатна. Тя св: прави съ циъ да се опошаятъ,ми- стокитъ за Унгария само въ
1С0 ?олоти '• 1550 -I 1562 50 1550- .1570$
кремове
за
бръснене
й
tip;
да
тателитп, ни съ родното производство, и да се създаде по юлпмо свободната- зона, което води до рени по-малко вагони,съ ..сто
doedpuc тмъ нечйата индустрия-, ибято тя съ cdoumti постиже увеличаването на разноските. ки,, а именно. 317047. Горнияь Пласира машини за мелници и
•i'\М О Н Е Т И
ния, напълно -заслужава- "До, сега, е • правена amenta въ лрадоветп Затова- с е . иска,.да iсе,разре редъ за. натоваряжгто на ваго воденични кямаии; куфари отъ,
купува
',купу.»С
Русе, Габрово, Слцвенъ, София, &арна, Търново, Провадия и др. и ши озварянете илзазтоваряне- ните се спазва и презъ т. го фибръ; преса, за опаковки,
продължава да се прави, като въ вепки брой ще се поместватъ по то въ ц%лото пристанище, ка* дина. Така най-много вагони сж, пОдв,-рЖчни и .електр; елева-,
ЩйтскЙ-Доларъ" 1'', 140 -Ит''
Наполеойъ- ' ?
541
тьколко описания. Всички незасегнати още индустриалнито унгарските митнически вла натоварени пакъ презъ 'м-*-ок тори; за внрсъ на корали.
Канвдсйй
жзларъ' "' "T4!?"F
Ннглийска-лира
642
заведения било въ посетените^вече градове, било дру сти иматъ' право сжщо да кой- томври — 39025 следъ него Търгятъ се представители.
I
Чисто
злато
ГраМъ** -. i»l->30'
Турска
лира
'
616'
•на,ит. фирми ' з а апарати ...за
гаде, ще бждатъ посетени лично отъ нашия редакторъ ^ролиратъ цялото пристанише.- иде^септемврт а най-малко''ва
ЦиСребърйнъ*
йевъ-••>'*'
:
Германска
г^м^арка'
653
г . И в . Волний за да имъ направи описание Въ София анкетщ Уигарското правителство е обе- гони сж Натоварени'презъ м. осветление; за воденични uh;
Чисто
сребро
грайъ'
Руски
5
рубли
189/
'~г -v ^
та се произвежда отъ нашиялпеииаленъ кореспондента. Нйто-ед- едало 'до I Ьрокара' предъ ком- януари — 15044, следъ това мани; на гжба за тапи; .бръс
360
25 Явстр. Шилинга 1-т
•'.••:•.:•"•"<.
но индустриаднр заведение нема д а остане неописано. петентнит-fe *местаггова|Искяне* идатъ;:февруари M,ii.apts. v ] нарски ножчета.
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фабрика „TTopmQHivf

Гръцката индустрия щзъ: 1927 г.

Уврарсша свобода, ш ^

; ;Къмъ г. г. ИндустриалцитЪ!
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