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НА:

Търговско-Иидистриолната Камара и Стоковата Борса въ Варна.
Вснчко що te отвася до Икономически Известия се изпраща до Варненската Търговско-Ивдустрвалва канара.

Брой 31.

I Годишенъ
Полугодишенъ. . . .
I Чужбина (годишенъ). .

100 ле.
60 ,
140 .

f 1 стр. 600 лв. — V, — 300 лв.
\ V. . 180 . - V, - 100 .

Номитетътъ за икономическото възстановяване на света.
Комитетътъ за икономическото възтановяване
на света биде конституиранъ отъ съвета на между
народната търг. камара съ задача, да тури въ из
пълнение резолюцията приета отъ конгреса въ Римъ
(м. мартъ 1923 г.) за свгьтовното възтановяване й
която обхваща въпросите за репарациите, между
съюзническите задължения, неуравновесеность на
бюджетите на разните държави, неограничената
инфлация, международните кредити и анормалните
колебания на девизите.
Въ тоя комитетъ влизатъ най-видните пред
ставители иа икономическата и финансова науки на
по-главните държави въ Европа и Америка.
Въ заседанието си отъ 7 мартъ т. г. съветъть
на международната търг. камара бъ- натоварилъ въ
просния комитетъ да проучи рапортите на експер
тните комитети следъ техното публикуване, съ
- цель да се види да ли еж. те въ хармония съ по
литиката на камарата, изразена въ резолюцията взе
та на конгреса въ Римъ.
Понеже въпроса за икономическото възстано
вяване на света не може да не интересува и наша
та страна, толкова пострадала отъ нещастната об
щоевропейска война, считаме за неизлишно да запознаемъ читателите си съ мненията, изказани отъ
експертните комитети по тоя въпросъ.
Комитета за икономическото възстановяване,
натоваренъ отъ межд. търг. камара да проучи ра
портите на експертните комитети намира, че по
следните еж. изпълнили твърде ум-Ьло възложената
имъ трудна и деликатна задача, като изказва и сво
ята адмирация за правилнитЪ и ефикасни заключе
ния направени отъ т^хъ.
По главните точки, върху които еж се спре
ли експертите въ своите изучвания за световното
възстановяване еж. следнигЬ:
1. ДържавнигЬ бюджети.
Експертите намиратъ, че установяването на
единъ здравъ народенъ бюджетъ е най-главното
условие за подържането на народния кредитъ и
стабилитета на шанжа. Требва да се направягь
всички възможни икономии на разходигв, като се
внимава да не се обременява населението съ теж
ки данъци, които обезсърдчаватъ -производството
и предизвикватъ безработица.
По принципъ, текущите разходи на държа
вите не требва да бждатъ покривани чрезъ заеми
или чрезъ емитиране на книжни пари.
2. Репарации.
Ликвидацията на репарационната проблема е
предварителното условие за трайното подобрение
на икономическото състояние на света. Необхо

димо е, щото длъжника да признае всичката ши
рина и моралния характеръ на задължението
му и да вложи добрата воля за неговото изпла
щане въ размеръ на неговата платежна способность, вземайки предъ видь всичките си вжтрешни
и външни платежни средства.
Безсмисленно би било да се разглежда на
ново репарационната проблема безъ да се взематъ
мЪрки, които да осигурятъ окончателното й уреж
дане и да всеятъ надеждата, че нормалния животъ
на всички държави ще бжде гарантиранъ.
Уреждането на репарарационните задълже
ния не би било достатъчно само по себе си. Не
обходимо е още, щото доверието между народите
да бжде възстановено, да се дадатъ гаранции, че
границите не ще бждатъ повече застрашавани отъ
неприятелски нападения, като по тоя начинъ свъта"
си отдъхне отъ тяжестьта на безсмислените въоржжения.
Тази сигурность не е само необходима за въз
становяването на световния миръ, но е желана още
за откриването на международни кредити, необхо
дими за възстановяването на търговията и индуст
рията и, следователно, за единъ относителенъ ста
билитета на шанжа. Световните икономии не би
ха могли да се мобилизиратъ за възстановяването
и икономическото преуспяване, безъ да има гаран
ция, че св-втовния миръ е здраво възстановенъ.
Тия еж главните заключения на експертите,
които комисията намира, че еж въ пълна хармония
съ духа на резолюцията, цитирана по-горе н съглас
ни съ установенигв отъ конгреса въ Римъ принципи.
Комитета признава, че едно ново определяне
общата сума на репарационния дългъ не е отъ
компетентностьта на експертите. Той смЪта, обаче,
че планътъ посоченъ отъ техъ съставлява базата
за окончателното уреждане на тоя въпросъ. Сжщия см-вта, че заключенията на експертите сж отъ
естество да позволял» вземането на практически
м-Ърки за премахването на спънките, които до сега
се смитаха за неопреодолими и, че ТБ ще послужатъ за изходна точка за намиране на средства за
подобрение на световните стопански условия. Не
ка те отворятъ пжтя за едно окончателно спора
зумение на народите по отношение другите проб
леми, които сж свързани съ уреждането на репа
рационната проблема и разрешението на които е
наложително.
Ние смЪемъ да препоржчаме горните мнения
за световното възстановяване на просветеното вни
мание на нашето правителство, което, нека се надеваме, не ще откаже своята енергична подкрепа за
ГБХНОТО реализиране.
С. С-въ.
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Шшт 1 счЕтовояителнтЪ п България.

счетоводството и отчетностьта въ предприятията и
стопанствата, контролирането и ревизирането имъ
и, най после, да увеличи познанията, да издигне
(Продължение отъ брой 29).
положението и достойнството на лицата, които наРазвитието на търговското образование въ Ру
ричатъ себе си счетоводители.
сия тръгна съ поразителна бързина: презъ 1904 г.
Като се вземе предъ видъ, че презъ последвъ търговските учебни заведения имаше 32316 уче ' ните 20 години широкото развитие на професио
ници, а на 15 септемврий 1907 г. числото на уче
налното образование въ България се прояви имен
ниците въ 252 училиша достигна 49745.
но относно търговското образование, че страната
При гвзи условия въпроса за института нано
има не само средни и низши търговско-учебни за
во се яви на сцената.
ведения, но дори и две висши (въ това число и
Следъ като организирахъ презъ 1905 г. Мо
търговския отделъ на „Свободния университетъ"),
сковското общество на счетоводителите, членовете
тр-Ьбва да се признае, че н-Ьма никакви причини,
на което достигнаха цифрата 2000 души, азъ поекоито биха могли да попречатъ за учредяването на
тавихъ първа задача на обществото свикването
Институтъ на счетоводителите.
на първи всерусийски конгресъ на счетоводителите,
Както по-горе поменахъ, сжществуватъ 3 кон
за изучване и разрешение въпроса за социалното
структивни
форми за счетоводителски институти: л
имъ положение, като заедно съ други два членове
1. Държавна — когато членовете на института
на съвета на обществото, съставихъ новъ проектъ
фактически се явяватъ правителственни чиновници,
за "Института, който бе удобренъ отъ първия все
като дейностьта нз института се насочва отъ сама
русийски конгресъ на счетоводителите, свиканъ въ •
та държавна власть.
Москва на 10—20 юний 1909 година.
2. Полудържавна — когато института се явява
Нашиятъ проектъ предизвика горещи дебати»
професионална
организация, която се ползува съ
и въ резултатъ конгреса изнесе следните резолюции •'
особяи
права
и
само се намира надъ контрола на
1. Института на счетоводителите тр-Ьбва да
държавната
власть,
като нзм-Ьсата на държавата въ
бжде единенъ.
дейностьта
на
организацията
е ограничена съ стро
2. Института требва да е свободна организация.
го определени граници.
3. Института не требва да носи кастовъ ха3. Свободна — когато държавната власть аб
рактеръ.
солютно
не се намЪсва въ дейностьта на института
4. Членовете на института требва да иматъ:
и
когато
сжществуванието на института е основано
, а) Специални познания и опитъ.
на взаимно доверие и уважение между членовете
б) Общо образование, като презъ първите го" на института и стопаните на предприятията.
, дини отъ съществуването на института, членовете
При първата форма института се обръща въ
могатъ да бждатъ и лица, неотговарящи напълно
бюрократическо учреждение, увеличава кадригЬ на
.,. на установения минимумъ^
чиновничеството, обременява държавния бюджегь,
в) Нравственъ цензъ.
като въ сжщото време института нема онази гьвг) Института тр-Ьбва да бжде децентрализикавость и приспособимость къмъ условията на жи
ранъ, съ местно автономно управление, а централ
вота, които качества могатъ да бждатъ достигнати
ния органъ, избиранъ отъ делегатите на мЪстнигЬ
при свободната и полудържавна форма. Свободния
организации, разрешава само общите въпроси.
институтъ
е възможенъ само въ страни съ висока
Преминавайки къмъ въпросите относно необ
култура,
затова
най-подходяща къмъ българската
ходимост ьта и възможностьта за основаването на
действителность
форма
требва да се признае полуинститутъ на счетоводителите въ България требва
държавната.
да се констатира, че не требва да има две мнения
Край.
Ф. Белиерт».
спр-Ьмо първото положение — необходимостьта отъ
подобенъ институтъ. България ако и да се счита
предимно земледелска страна, все иакъ напоследъкъ прави големи усилия за подемане на промиш
лените си сили — разработката на естествените
богатства; прогресивния ръстъ на текстилната ин
дустрия, захарното производство, пивоварната, коМИТНИЧЕСКИ.' Министерството на финансиигЬ
, жена и метална индустрии, прогреса на коопера
съ телеграма и окржжни до митниците нарежда:
тивното дело, износа на тютюнъ и зърнени храни,
1) Съгласно решението на върховния ветерисамо показватъ, че промишленостьта и търговията
наренъ съветъ отъ 22 априлъ т. г. разрешава се
еж изместени отъ своята мъртва точка, като раз
вноса на солени и сухи кожи, както и на вълна
витието имъ е достигнало до тамъ, че еж заели въ
произходящи отъ Египетъ, ако еж снабдени съ ре
> народното стопанство едно отъ първите места.
довни ветеринарни документи, заверени отъ Бъл
Следователно тази дейность се нуждае отъ все
гарското Генерално Консулство.
странно осветление посредствомъ правилно поста
2) Софийската митница за. пощенски колети
вено счетоводство. Отъ друга страна съществува
донася, че разни банки и търговски дружества до
щия въ страната подоходенъ данъкъ предизвика
ставяли стоки, съ пощенски колети, които присти
необходимостьта отъ точно установяване резулта
гали на техенъ адресъ, а последните впоследствие
тите отъ дейностьта на предприятията, а тукъ
джиросвали фрахтоветв на разни лица, за да обследва, че и самата държава се нуждае отъ чинов
митятъ и получаватъ те стоките отъ митницата.
ници съ съответна теоритическа и практическа под
Такива стоки, макаръ вложени въ много колети,
готовка. Това е оежществимо само при наличностьеж били манифестирани отъ пощата и записвани
та на институтъ на счетоводителите, т. е. такава
въ магазинната книга, като за цельта има само
корпорация, основната задача на която се явява да
единъ редъ и магазинерите били поставени въ несъдействува за правилната постановка и водене на
възможность да оправдаятъ на съответното мЪсто

Вжтрешеяъ отдШ.

Брой 31.
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всичките колети. За отстранение на това неудоб
ство се нарежда:
а) Колетитв записани въ магазинната книга
подъ едно перо, требва да се обмитватъ на единъ
пжть, съ една декларация или квитанция.
б) Когато притежателя на стоката, записана
подъ едно перо въ магазинната книга, пожелае да
я обмити на нъколко пжти, длъженъ е да подаде отд-вленъ описъ за ц%лата магазинна статия. Този
описъ ще се записва въ манифестната книга, съ
него ще се оправдава магазинната статия, а подроб
ното оправдание на магазинната статия ще се из
вършва върху самия опредъленъ описъ.
Тия отделни описи не еж освенъ подробни
манифести — описи и ще се обгербватъ като такива.
Не е задължително такива описи да бждатъ
подавани въ срока, предвиденъ въ чл. 84 отъ зак.
за митниците.
3) Подъ формата на употребявана покжщнина
еж. внасяни отъ бежанци и преселници персийски и
др. килими, които впоследствие еж се изнасяли на
местния пазарь и продавали на много ниски цени.
Понеже съ това се увреждатъ интересите на сък
ровището и се създава нелоялна конкуренция, на
редено е при такива случаи да се следи най-зорко
и проверява вевка внасяна покжщнина.
Продажбата на нашигЬ тютюни въ Чехия. Съглас
но сключения договоръ между директоритъ на
Чехските фирми ,Шкода" и „Рингхоферъ" и Ди
рекцията на Българск. железници, който подлежи
на одобрение отъ Народното събрание, България
ше достави:
Отъ фабриката „Шкода", 44 локомотива: 12
пжтнишки, 12 товарни и 20 тендерни (маневрени).
Отъ фабриката Рингхоферъ 3 четириосни I во
и И-ро класни вагони, 10 четириосни Ш-то класни
вагони, 200 закрити товарни вагони, и 300 открити
товарни вагони. Ц-влата доставка -7- ЛОКОМОТИВИТЕ
и вагоните — ше струва 270 милиона лева, отъ
които като авансъ веднага ще се заплати 90 ми
лиона лева, Останалата сума въ тримесечни срокове
ще се изплати въ продължение на три години, начиная отъ деня на подписването на договора.
Върху останалата сума не ще се плащатъ лихви.
Срещу тази доставка, чехословашката режия
се задължава да закупи около 8 мил. кгр. бъл
гарски тютюни, на стойность 800 мил. лева, които
веднага ще заплати.
За посетителитЪ на Е.. Джумайсхия панаиръ. Е.
Джумайското Окол. финансово управление съоб
щава, че всички ония индустриалци, търговци и
пр., които ще посетятъ Е. Джумайския панаиръ,
който ше се открие на 14 того, трЪбва да се снабдягь съ удостоверение, отъ което да се вижда,
че тв еж задължени да водятъ търговски книги
или се освобождаватъ отъ воденето имъ, за да се
упражни контролъ по прилагане чл. 34 п. 1 отъ
закона за гербовия налогъ.
Износътъ презъ Варненската митница за и. априлъ 1924 год. възлиза на 13,565,702 кгр. на обща
стойность 71,385,089 лв. :
По държави той се разпределя така:
За Турция 174,932 кгр. — 854,494 лв.; за Фран
ция 4,429,640 кгр. — 26,090,943 лв.; за Гърция
1,814,051 кгр. — 11,252,922 лв.; за Италия 743,948
кгр. — 4,651,297 лв.; за Германия 725,315 кгр. —

3,671,430 лв.; заЮгославия 5,100,000 кгр.—22,900,000
лв.; за Англия 1,984 кгр. — 38,282 лв; за Албания
142,590 кгр. — 712,951 лв.; за Египетъ 9,643 кгр.
— 70,150 лв.; за Америка 1,303 кгр. — 329,020 лв.;
за Полша 1,540 кгр. — 308,000 лв.; за Белгия
200,658 кгр. — 30,000 лв; за Ромжния 98 кгр. —
16,600 лв. и за Чехоолавия 220,000 — 440,000 лв4
Изнесените артикули еж:
Царевица 11,177,589 кгр. за 51,498.391 лв.;
белъ бобъ сухъ за 877,747 лв; ржжь 50,819 кгр.
за 206,277 лв.; просо 6,978 кгр. за 21,120 лв.; тик
вено семе 159,567 кгр. за 1,819,029 лв.; яйца 78,084
кгр. за 2,627,760 лв.; кокошки 11,400 глави за
340,000 лв.; волове и крави 219,140 глави за 1,990,
500 лв.; биволи и биволици 3430 глави за 309,600
ев.: тютюнъ „Баши баалж" 139,202 кгр. за 2,759,300
лв.; тютюнъ „Коринтия" 3784 кгр. за 23020 лв.; за
харна меласа 228,792 кгр. за 192,000 лв.; килими
вълненя 1303 кгр. за 329,020 лв.; четина 2806 кгр.
за 566,000 лв.; конопено семе 11,138 кгр. за 89,264
лв.; кашкавалено масло 610 кгр. за 36,600 лв.; па
пироси екстра 658 кгр. за 27,000 лв.; гайтанъ 298
кгр. за 50,600 лв,; с*но 1625 кгр. за 3250 лв.; кюс
пе слжнчогледово 150,672 кгр. за 202,344 лв.; кюспе
сусамово 16,022 кгр. за 32,044 лв; кюспе отъ тю
тюнево семе 3995 кгр. за 5000 лв.; сухи кози кожи
(солени) 395 кгр. за 19,750 лв.; вълчи кожи 12 кгр.
за 25,750 лв.; лисичи кожи 11 кгр. за 12,000 лв.;
реземета отъ захарно цвекло (кюспе) 220,000 кгр.
за 440,000 лв.; манганова руда 200,000кгр. за 3,000
лева и др.
Варненската градска скотобойна дава следнигв
сведения за заклания за консомация и унищоженъ
отъ разни болести добитъкь презъ м. априлъ т. г.
броя
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1
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Волове
Вол. бикове
Крави
Телета
Биволи
Бив. бикове
Биволици
Малачета
Овни
Овце
Кози
Агнета
Ярета
Свини
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•'•

3
—
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2
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1
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•

—
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•
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—
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235
2
55
10
64
,. 1
38
11
.. —~
__
__
12936
455
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Бързъ влакъ за Варна. Огь 1 юни Дирекцията
на железниците пуща новъ бързъ влакъ София—
Варна. Този влакъ ще се спира само на гол^мигв
гари и ще взима разстоянието София — Варна за
14 часа.

БЮЛЕТИНЪ
Варненска околия.
.
за месецъ априлъ 1924 г.
Посевитгь. еж добре, освенъ много измръзна
лите зимни пшеница и зименъ ечмнкъ, слабо по*
вредените такива се поправиха. Падналите въ началото на месеца дъждове повлияха много благо*

Grp.

4.
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приятно както върху зимниците, така върху про
летните — новите посеви.
Състоянието на клоноветгь на земледгьлието.
Лозарство. Лозята еж. въ много добро със
тояние. Почти на всички пъпките еж се развили, а
негде се срещаха леторасти до 8 см.
Добитъка е въ добро състояние и се изкар
ва на паша, освенъ работния, който е още силно
заетъ въ работа и се храни оборно.
Стихийни повреди презъ месеца нема, освенъ
ясно заличените повреди отъ измръзване. Забеля
зано е появяването на сивия мъхнатъ бръмбаръ.
Ценитгь на землеЬгълскитгь произведения.
Дзоенъ декалитъръ: пшеница 82 лв.,' ржжь
65 лв., ечмикъ 68 лв., овесъ 60 лв., царевица 60
лв., бобъ 10 лв. кгр., картофи 6—4 лв. кгр., лукъ
старъ 2 лв. кгр, зеленъ лукъ връзката отъ 8 гла
ви 1 лв.. чесанъ зеленъ 1 лв. снопче; спанакъ 5—3
лв.. кгр., салата 1 лв. парче, репички 2 лв. връзка
отъ 10 парчета.
Шуменски окрдгъ.
За състоянието на. времето, земед. посеви и др.
презъ м. априлъ 1924 год.
Земледгьлието. Пролетните посеви еж. на при
вършване — усилено засеване на царзвица, захар
но цвекло и боба. ЗИМНИТЕ посеви еж твърде за
доволителни.
Произлодството на розово масло презъ послед
ните три години въ България е било:
Презъ 1921 год. — 1380 кгр. получено отъ
дестилирането на около 4,886,000 кгр. рози (цвътъ).
Презъ 1922 год. — 1,125 кгр. получено отъ около
4,000,000 кгр. рози и презъ 1923 год. е достигнало
1,400 кгр. получено отъ около 5,000,000 кгр, рози.
Презъ последната кампания цените на розо
вото масло се колебаеха отъ 20,000 — 22,000 лева,
за единъ килограмъ домашно дестилирано розово
масло, Цените на фабрично дестилираното розово
масло еж малко по-високи.
България е главната доставчица на розово
масло въ световния пазарь Франция купува всека
година приблизително половината отъ българската
реколта. После следватъ Съединените Щати, Ан
глия, Италия и пр.
Производството на копринени пашкули въ България
презъ 1923 год- възлиза на около lVa милиона кгр.
ПАРАХОДНИ. По независящи отъ дружеството
причини Анхиалския увеселителенъ рейсъ на пара
хода .София" нъма да се състои. Параходътъ ще си
отива по разписанието, като всеки вторникът ежбота въ 8 часа сутриньта заминава отъ Варна и се
завръща всеки четвъртъкъ и неделя вечерьта.

Занаятчийски отдЪлъ.
По законопроекта за 0. П. заноятитъ.
Споредъ нашигв сведения въ М-вото на тър
говията усилено се работи надъ законопроекта за
О. П. 3. Систематизиратъ се изказаните отъ Търг.индустриялните камари и други компетентни М-Бста и лица мнения и въ най скоро време тоя законопроектъ ще бжде внесенъ въ Народното събра
ние. Още по-вече, че преди той да е станалъ за-

конъ, невъзможно е да се приложи новия законъ
за търговско-промишлените камари, по отношение
произвеждането на изборите,, тъй като първия
опредъля кои производители спадатъ къмъ зана
ятчиите.
Измененията и допълненията които е претърпялъ законопроекта еж главно следните:
На всички заварени отъ тоя законъ самосто
ятелни майстори — безъ да притежаватъ майстор
ско свидетелство — се дава срокъ две години да
легализиратъ положението си, а следъ влизането
на закона въ сила абсолютно се забранява на вси
чки занаятчии преди да еж се снабдили съ май
сторски свидетелства, да откриватъ дюкяни и упражняватъ самостоятелно занаяти.
Глобите събирани отъ нарушителите на зак.
О. П. 3. — ще се внисатъ въ фонда „Занаятчий
ска" литература" при Търг. индустриялните камари,
вмъхто въ респективните сдружения, Търг. Индуст.
камари при Министерството на търговията, както
е споредъ сега действующия законъ.
Вмъсто мировите еждилища, апелативната ин
станция ще бжде Министерството на търговията.
Посещенията на чирашкигЬ и калфенски учи
лища при камаритв ставатъ задължителни за вси
чки чираци и калфи отъ разнигЬ занаяти, като се
предвиждатъ най-строги наказания за отклонившигЬ се отъ обучение въ тия училища и за господа
рите, несъобразяващи се съ това постановление
на закона.
При майсторските изпити покрай теоретичес
кия се въвежда и практически изпитъ и то до тол
кова, до колкото условията помагатъ за такъвъ.
Вместо еднакви изпити за градски и селски май
стори, предвиждатъ се отдълни такива, за градски
и отделни за селски, споредъ това кжде кандидата
ще упражнява занаята си — въ градъ или село.
И най важното постановлеаие е, че се дава
право на Търговско индустриялните камари да
поискватъ отъ М вото закриването на занаятчийски
работилници въ които се констатира, че си служатъ
съ фалшиви материяли.

Чирашки изпити.
Тая годишните изпити за свършенъ курсъ на
чирашките училища при Варненската търг.-индустр.
камара се произведоха както следва:
Търново. На 1 и 2 м. априлъ. Отъ завършили
те II курсъ 33 чираци отъ разни занаяти, явили Сж
се на изпитъ 27, отъ които 25 сж издържили ус
пешно изпита. На 7 т. м. сж раздадени свидетелствата
за свършенъ курсъ и на отличилите се чираци на
изпита сж дедени отъ управлението на курса и отъ
страна на майсторите на курсистите награди —
пособия, инструменти и пр.
Шуменъ, На 3, 4 и 5 априлъ. Отъ завърши
лите II курсъ 31 чираци отъ разни занаяти, издър
жали сж успешно изпитъ 27 и получили свидетел
ства за завършенъ курсъ.
Габрово. На 13 и 14 априлъ. Отъ завършили
те II курсъ 22 чираци отъ разни занаяти, издър-.
жали сж успЪшо изпита 19 и получили свидетел
ства за свършенъ курсъ.
Варна, На 18 и 21 априлъ. Отъ завършилите
II курсъ 28 чираци отъ шивашкия, дърводелския
и железарския занаяти издържали успешно изпитъ
13 души и снабдени съ свидетелства за свършенъ
курсъ.
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Ч1 >Изпитите въ всички тия градове еж произве
дени въ присжтствието на делегати на Камарата и
на занаятчийските сдружения.
^ Резултатите еж по вече отъ задоволителни,
обаче, ако въ градовете кждето има задължителни
чирашки училища, не се позволяваше произвеж
дането отъ чиракъ въ калфа да става освенъ съ
огледъ на свидетелство за свършенъ чирашки
курсъ и две годишна минимална практика въ ра
ботилницата, чирашкйте курсове биха били пре
пълнени и всички като ги завършватъ, ще се явятъ
и на изпитъ

Зинаяйчийскить искания въ Народното събрание.
Народниятъ представитель Хр. Баралиевъ е
развилъ следното питание до министрите на тър
говията и финансиитв*. намиратъ ли те исканията
на занаятчиите, предявени на 31 мартъ за справед
ливи и оежществими и смътатъ ли още въ тази се
сия на Народното събрание съ редъ законодателни
мероприятия да удовлетворятъ тия искания.
Мчнистъръ Бобошевски е отговорилъ на всич
ки точки отъ питането. По отношение занаятчий
ския кредитъ, той изтъ,кналъ, ако се окаже, че дей
ствително отпуснатите 50 милиона лева еж отишли
за подобрението на сечивата и материалите на за
наятчийското производство, правителството ще бжде задължено да отпусне още 50 милиона лева.
Относно прибирането на 20 милионниятъ заемъ отъ
1919 год., министрътъ е заявилъ, че предъ видъ
сегашното положение на занаятчийството, налага се
една отсрочка, но тя требва да стане съ закояъ.
Законопроектътъ за изменение и допълнение
на закона за организиране и подпомагане на зана
ятите ще бжде въ най-скоро време внесе нъ за обсжждане въ Народното събрание.
Занаятчийска литература.
Съгласно решението взето отъ конференцията
на бюрата на камаригв, Варнен. камара е израбо
тила правилника за фонда занаятчийска литература
при Търг.-инд. камари и го е разпратила за проуч
ване до другите камари.
Въ най-скоро време ще се свика конферен
ция за приемането му.
Изпитъ на обущарски курсъ въ Шуиенъ.
На 10 того ще се произведатъ изпити на
свършения I калфенски обущарски курсъ въ Шуменъ и ще се уреди изложба на изработените отъ
курсистите разни обувки.
За Ескиджумзйския панаиръ шуменските занаят
чии правятъ големи приготовления, Особно сарачите ще се явятъ съ най-разнообразни и изящно
изработена стока.
Шунеиското* занаятчийство проявява гол-вмъ интеретъ къмъ идния съюзенъ конгресъ. Едно добре
посетено събрание избра делегати и имъ изложи
исканията.на занаятчията,

Печатница „ЗОРft" — Варна, Наематель:
Печатарска Произв. Коопер. „ЕДИНСТВО"

Стр. 5: -

Външш оШлъ.
РУСИЯ.

Вътрешенъ лотариенъ заеиъ. Съветското прави
телство по настоящемъ е сключило вътрешенъ за
емъ, нареченъ „заемъ на селяните", на сума отъ
50 милиона златни рубли. Облигациите, по една;
три и петъ златни рубли се емитиратъ при курсъ
85%. Те могатъ да служатъ и за изплащане по
земления данъкъ презъ 1924, 1925, 1926 год. вме
сто пари и носятъ лихви 6%.
Тиража ще почне отъ 1 ноемврий т. г.
Външната търговия ирезъ 1923 год. Споредъ
предварителните статистически данни вносътъ въ
Русия презъ 1923 година възлиза на стойность
179,148,000 златни рубли срещу 454,300,000 златни
рубли презъ 1922 год. Огъ друга страна износътъ
е достигналъ 205,818,000 зл. рубли срещу 81,621,000
зл. рубли презъ 1922 год. Презъ 1923 г. значи ра
зликата между вноса и износа е била 26,670,000 зл.
p., а презъ предшествуващата 362,679,000 зл. р.
По-главнигЬ внесени артикули (въ златни руб
ли) еж: сурови материяли 69,739,000, металургически материяли 37,036,000; текстилни произведения
23,246,000; химически произведения 16,587,000; го
ривни материали 16,172,000; хранителни продукти
10,515,000.
Главнитв изнесени артикули еж: хранителни
продукти 117,000,000; сурови материали 87,300,000;
фабрични артикули 1,600,000.
По държави вносъ и износътъ се разпредЪлятъ така:
Вносъ
Износъ
Германия
53,779,000
'61,319,000
Съединени Щати
44,258,000
—
Англия
37,537,000
33 511,000
Полша
7,982,000
2,431.000
Финляндия
6.069,000
57,989,000
Естония
4,000,000
11,267,000
Норвегия
3,275,000
—
Персия
2,304,000
491,000
Холандия
2,134,000
11,829.000
Франция
—
6,320,000
АМЕРИКА.
Производство и консомация на газь презъ 1923 г.
Отъ предварителните данни публикувани отъ
геологическата инспекцая се вижда че производ
ство на сурова газь е достигнало своя рекордъ
презъ 1923 год. съ 735,000,000 варели. Продадени
еж били 725,702,000 варели срещу 557,531,000 ва
рели презъ 1922 год., т, е. съ едно увеличение
огь 30%
Консумацията пъкъ на газьта е достигнала
презъ сжщото време до 710,739,000 варели срещу
592,432,000 презъ 1922 год. т. е. съ увеличение отъ
отъ 20%. За пръвъ пжть оть 1915 год американ
ското производство на газъ е надминало нуждигЬ
на консумацията.
Вносътъ на газь е намалялъ отъ 127,308,000 варе
ли презъ 1922
год. на 82,015,000 когато пъкъ из
носътъ се es увеличилъ отъ 10,163,000 варели на
17,400,000 варели.
.ЧЕХИЯ.
Въ Прага на 15 т. м. се открива земеделска
изложба която ще трае до 20 с. м. Щебждатъ из-
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ложени на първо место породисти добитъци. Из
ложбата ще има следните секции: общо земеде
лие, земеделско образование, опитни полета, биб
лиография и периодически печатъ, торене на земя
та, земеделска статистика, администрация, земедел
ска култура, лозарство, градинарство, тютюнева
култура, горско стопанство, земеделски индустрии,
земеделска машинария, земеделско повдигане, про
фесии свързани съ земеделието, селско-стопански
постройки.
ПОЛША

Външната търговия презъ 1923 год. се е развивала както се вижда отъ следнята таблица:
Вносъ златни франка
1922
1923
784000
1736000
Живи животни
118504000
157410000
Хранителни продукти
Сурови материали
327431000
366651000
Полуобраб. „
30586000
74634000
Обработени „
367096000
515990000
Разни
18300
53000
1116474000
844584000
Износъ
(златни франка,)
1922
1923
2475000
1520000
Живи животни
88333000
107526000
Хранителни продукти
Сурови материали
155900000
421868000
Полуобраб. „.
66923000
232186000
Изработени „
341413000
432670000
107000
76000
Разни
655151000
1195586000

Чужди тържища.
Ню-Йоркъ, 2 май.
Зимница разпол. 122 памукъ 30, 15; захзрь
4, 28: кафе 157s
Чикаго, 2 май.
Царевица разпол. 88ВА; овесъ 47V-e; жито 1053/s.
Лондонъ, 2 май.
(на тонъ въ лири) 2
Метали:
медь 63*/д; калай 239 /в; олово 307/е;
10
цинкъ 30
/; сребро на пръчки 33 една унция; живакъ 142/б на бутилка.

Консулски рапорти и кореспонденции
Тържището въ Цариградъ.
Нашата легация въ Цариградъ ни дава след-.
ните сведения за тамошното тържище въ бюлети
на си отъ 30'априлъ 1924 год.
Положението.
Въпреки великденските празници и прибли
жаването на байрама, тържището бе слабо. Само
месото показа малка тенденция за покачване, но
следъ байрамътъ и тя ще изчезне. Големо нама
ление на ценигЬ на опиума, поради предвиждане
на добра реколта.
Що се отнася до нашия вносъ въ Турция, и
тая седмица не се внесе нищо. До гдето не се
дигне забраната на вноса на сирене, кашкавалъ,
фасулъ и птици и догдето нашите агнета не ста-*
натъ годни за износъ, нашата вносна търговия-въ:
Турция ще се намира все въ сжщото положение,
понеже за сега зърнени храни не можемъ да вна

сяме тукъ; поради указаните въ по прежния бюлетинъ причини.
Зърнени храни.
Въ цените на храните и брашната нЪма проОставатъ почти сжщите, съобщени по рано.
Сжщо нема промени въ цените на млечните про
дукти, както и на живия добитъкъ.

М-БНИ.

Яйца каса отъ 1440 парчета 45 до 46 лири
т. сортировани за износъ,
Други стоки.
Дървени вжглища 53А — 6 гр. оката.
Тиквено семе транзитъ 22—22*/г гр. оката.
Маслини Единджикъ 26—27 гр. оката.
Ердекъ
27—32 .
Турля
35—36 я
Хайверъ черв. тарама 150—155 гр. оката.
Дървено масло 60 до 65 гр. оката ^ново и
80—85 гр. оката старо.

дишай ш гшлходитв.
Пристигнали параходи:',
Отъ миналата седмица:
Пар. „Константинопопи* съ: вълна 274 кгр., ли
монова кислота 590 кгр., соль 6292 кгр., маши
нария 145 кгр., кинкалерия 105 кгр., земледелски
сждове 5500 кгр., манифактура 451.4 кгр., сапунъ
10287 кгр., нахутъ 12000 кгр., волски кожи 1870
кгр., прежда 25414 кгр., кафе 4200 кгр., електри
чески матеркяли 824 кгр., медицински памукъ 2095
кгр., автомобилни части 1149 кгр.,. лимони 25620
кгр., портокали 8000 кгр., мандолини 160 кгр.,
гликоза 59288 кгр., дървено масло 4100 кгр., ек
стра ктъ 36505 кгр.
Пар.
„Мармара" съ: електрически материяли
138 кгр, железария 19521 кгр., празни шишета
6020 кгр., гвоздеи 49088 кгр., галванизирана тель
29392 кгр., ламарина 2029 кгр., точилни камъни
6400 кгр., екстрактъ 31307 кгр , истривалки 480 кгр.,
памучни отпадъци 5472 кгр., инструменти 7283 кгр.,
телена стока 112 кгр., коси 4257 кгр., анилинови
бои 169 кгр., желЪзна тель 10000 кгр., химикали
585 кгр, катранови бои 59 кгр., восъкъ 100 кгр.,
машинария 281 кгр., манифактура 242 кгр., куленъ
часовникъ 513 кгр., бронзова камбана 107 кгр,
стъклария 22 кгр, цилрндри 90 кгр., масло 840
кгр., смола 1000 кгр., маслини 9610 кгр.
Пар. „Герано" съ: памучна прежда 7931 кгр.,
манифактура 5170 кгр., машинария 250 кгр, гал
ванизирана ламарина 5170 кгр, безиръ 1510 кгр.,
сода бикарбонатъ 4935 кгр., масло 8780 кгр., конци
610 кгр., синъ камъкъ 339695 кгр.,- линолеумъ
1750 кгр., вълнени отпадъци 2190 кгр., вълнена
манифактура 80 кгр., плачки кгр, 565.кгр., гжбенъ
платъ 90 кгр., инструменти 20 кгр., вещи 1030,
кгр., вълна 20570 кгр., валелъ 13,350 кгр.
Пар. „Кирипъ" съ: маслини 31470 кгп., каботъ
6250 кгр., торби 1350 кгр. рибено масло 4600 кгр.,
гвоздеи 1022 кгр., химикали 165 кгр.,- катранък
12500 кгр., масло 4000 кгр., манифактура 716:кгр.;къна 400 кгр, портокали 1355 кгр.,.вжглища 2000
килограма.
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I.V. пар. „Кирипъ* съ: манифактура 308 кгр.,
восъкъ 100 кгр., риба 10400 кгр., стуна 2500 кгр.,
гвоздеи 2150 кгр., масло 1000 кгр.

Очакватъ се да пристигиатъ параходи
Агенция „М. Станевъ".
Огь Анверсъ и Лондонъ:
Пар. „Trentino" на 15.V 1924 год.
Пар. „Roumelien" на 25.V 1924 год.
Агенция „Бъпг. Пар. Дружество"
Пар. „България" се очаква презъ идната сед
мица и ще замине на 12 того — понеделникъ вечерьта за Цариградъ, Пирея, Александрия, Бейрутъ. При достатъчно пжтници парахода ще се
отбие и въ Яфа.
Агенция „Братя Раделия".
Пар. „Помернъ" къмъ 15 т. м. огь Хамбургъ,
Бременъ, Ротердамъ съ около 200 тона разнородна
стока.

информационен* o n t o .
Обзоръ на тържището.
Варна, 9 Май 1924 г.
Колониялъ.
Захарь на бучки въ каси отъ по 50 кгр. лв.
30"80 а въ каси отъ по 25 кгр. лв. 31-40, захарь ситна
лв. 29-40; кафе I 86—88 лв. кгр., „Рио" типъ 84 лв.;
оризъ пловдивски 22-50 лв., женувски 20—21 лв.,
английски 18 лв.; масло дървено I 65 лв., II 63
лв.; рапично 40 лв.; соя 51—52 лв.; маслини —
•32—36 и 42 лв. кгр.; сапунъ турски 37 лв., марсилски 940-950 лв., марсилски мъхтенъ 800—820
лева, сънлайтъ 1550—1800—2100 лв., типъ сънлайтъ
Nobla 1400—1650—1850 лв.; черъ пиперъ 70 лв.;
бахаръ — 75 лв.; канела 80 лв.; кжпа 70 лв.;
джвка 225—230 лв.; чувенъ 45 лв.; лимон, кислота
обикновена 115, на Плочки 125 лв., тамянъ екс.
75 лв., обикновенъ 50 лв-; фъстъци — лв., сяра
на бучки 9 50 лева, сяра на прахъ 8-50 лева,
стипца 9 лева; саламакъ 34 лева; нишадъръ
обикновенъ 32 лева, синка 28—36 лева; сода
за пране 5-60 лв.; зачка 4—4-50 лв.; сода каустикъ 16—17 лв.; книга сива 13 лв.; книга жълта
12 лева; сардели
лв.; леблебии 17-— лв.;
елеме 21-— лв.; свещи екстра 52—54 лв., първо
48—50 лв.; халва таханъ 34 лв. кокосово масло
52—56 лв., чай 165, 180/95 лв.; смокини каси кгр.
25 лв., смокини торби кгр. 24 лв., рошкови —10 50
лева, лимони италиански 550 лв. каса; калай 180—
185 лв., вжжа италиянски 74—82 лв.; кжнапъ итал.
110—280 лв., върви германски 90 лв., рафия 26—27
лв., мажунга прима 27—28 лв.
Манифактура.
Каботъ чехски 26'50 лв. ярда, фистанлжци раз
ни 30—42 лв. метъръ, фистанлжци съ коприна 45—
48 лв. м., фйстанлжкъ броше 65 лв. м., фйстанлжкъ
крепелинъ 56 лв. м., фйстанлжкъ минерва 65 лв. м.,
•фйстанлжкъ 120 см. лв. 90 м., жиляда 46 лв. м., .
антерелици 38—40 лв. м., басми чехски 30—32 лв. ;
м;, свинскъ 32 лв.- м. воалъ 33—34 лв. м., мариета
38 лв. м., Жулиета 65—66 лв. м., японжи 90 см. 60
до 70лв.м.. Цейлонъ'52 лв. м., Империалъ 100 лв. .
м., синъ и цветенЪ/ДОкъ италиянски 32-гЗЗ лв. м.,
клевиотъ 130 см. 240 лв. м., шевйотъ 130 см. 270
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лв. м., хасета английски J* № 21,000, 22,000 и 26,000
ярда 30—34 лв., хасе италиянско 80 см. 32 лв. м.,
панама 1375 лв. 38 м., панама 5011 лв. 45 м., пана
ми разни 30—34 лв м., хамови 100 см. ярда 24 лв.
м., рипсъ „Ленучия" 42 лв. м., зефири разни 35—50
лв. м., лионела 58 лв. м., алпака 48 лв. м„ мерино
- черно 38 лв. м., оксфордъ италиянски 27*50 м., сатенъ 140 см. 90 лв. м., сатенъ фуларъ 130 см. 78
лв. м., сатенъ 120 см. 54 лв. м., тела .Икономика"
(белъ габотъ) 90 см. лв. 36 м., тела „Икономика"
80 см. 34 лв. м., алено платно ярда 24 лв., зебло
чехско 100 см. лв. 18 м., Тусоръ I лв. 50 м., Тусоръ
II лв. 40 м„ докума 100 см. ярда 33 лв., басма за
мжжки ризи 40 лв. м., електра 39 лв. м., дриндълъ
39 лв. метъръ.
Прежди.

Балдерстонъ № 8/ia—740—745 лева ;
14—745—760 „
16—760—785 „
18—785—800 .
20—800—815 „
22—815-830 „
24—830-845
„
4
Креспи II №
/ю—645—650 лева;
в
Креспи № /и —700-710 „
Креспи 1№ 14—715—725 лева;
Суланъ есмеръ Vio—550—560 лв.;
Суланъ кастжръ Vio—610—620 лв.;
Суланъ обикновена боя 660 лв.; кжвракъ
обикн. боя 870—890 лв.; индиго суланъ мастна боя
„Соколъ'690—700 лв.; индиго кжвракъ м. б. „Соколъ" 880—890 лв.; боялия суланъ индиго английски
830-860 лв.; боялия кжвракъ английски
970—1000 лв,
алена хиндия швейцарска 925 лв. 6/ю чехска 825 лв.,
алена хиндия „Мозеръ" 780 лв.
Платна.
Каботъ № 4250 лв. 26-— метръ; № 8150 лв. 25
метръ; № 8250 лв. 27- - м.; № 3750 лв. 23'— метръ;
№ 11150 лева 30-— метръ; № 140 лева 43 четвор
но № 9025 лева 26-50 метръ; хамъ № 400 лева 14-—
ярда; хамъ № 5650 л. 17*50 ярда, хамъ № 6250 лв.
23'— ярда; платно белено № 5250 лв. — метръ;
оксфордъ тжменъ 26 левз, оксфордъ светжлъ 25
метръ; магерия 22 лева метръ.
Шел%зария.
Пристигания ограничени. Сд-Ьлки слаби. Въ
странство цените твърди. Тукашните цени еж: шина
кгр. 680/7 лева, обло 7—7!0 подковно 7—720, четвър
тито 7—7-20, чемберликъ 8Н'У9, пории 20, путрели
6r,ott/7, циикъ 30 лева кгр., ламарина черна № 8-14
12—12-50, галваиизирана 21—22 кгр.
Обущарски стоки.

Днешните цени еж следните;
Гьонъ местенъ тънъкъ лв. 75—85 кгр. гйонъ
мъстенъ дебелъ 100—120 лв. кгр., гьонъ французки
„Латилъ" 165—170 лв. кгр., гьонъ Женува I 130 лв.
кгр., гьонъ унгарски 140—150 лв. кгр., шевро „гризонъ" 65—95 лв. фусъ, шевро американско 45—55
лв. фусъ, боксъ „Мезониеръ" 75—80 лв. фусъ., цвътенъ 80—90 лева фусъ, боксъ „ К о р н е л и у с ъ "
65—80 лв. фусь, юфтъ местенъ 120—170 лв. кгр.,
лофтъ француски б-влъ 180 лв. и француски черъ
220.лв. кгр. Железца „Пикардъ" 170 лв. гроса.-боя
„Титанъ'' черна 45 лв., цветна — 45 лв., конци кжлчищни Ьво'200 лв. кгр., клечки германски 21 лв. и
гвоздеи обущарски 20 лв. кгр.
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Сурови кожи.

Поради курса отъ известно време насамъ цени
те на другите кожи требваше да бждатъ 20—25%
по-скжпн, но понеже на пияцата има доста стокъ и
отъ друга страна поради липса на купувачи и ра
бота, оставатъ за сега още старите цени.
Местни говежди мокросолени 35—37 лева кгр.,
кравешки '28 лева, местни биволски мокросолени 35
лева килограма, овчи чифта 200—220 лв, кози чиф
та 140—150 лв., Мадагаскар волски сухи екстра
70—85 лв.; мадагаскаръ волски сухи II 50—60 лв,',
мадагаскаръ волски сухи III 40—45 лв., киречлии
биволски I 58—60 лв., киречлии биволски II 50—55
лв., телета дака I 70—-75 лв., телета дока II 60—65
лв., телета дака III 50—55 лв.
Тия дни се сключиха сделки между търгов
ците на кожи и касапите въ града ни за доставка
на кожи: агнешки 62 лв. чифта и ярешки 125 лв.
чифта.
Понеже въ Шуменъ се сключиха такива сдел
ки съ тамошните касапи на по-високи цени, а имен
но: агнешки кожи чифта 9750лв. и ярешки —170
лв. чифта, то по този случай тукашните продавачи
еж влезли въ споръ съ търговците, като искатъ и
те повишение.

Варненска адшя борса.
Варна, 8 май 1924 год.
Положението. Падналите напоследъкъ хубави
дъждове указаха своето най-благотворно влияние
както за отличното развитие на всички зимни
посеви, така и за навременното засЬване на
пролетните.
Земледелското население навевкжде е напъл
но заето въ редовна полска работа, та вслествие

на туй. пристиганията.по гарите ; сж съвсемъ огра
ничени. Сжщото, обаче, е, и съ пристиганията въ
Варна. Особно оскждни .еж пристиганията на зим
ницата, които далечъ не задоволятъ нуждите на
меетнитЬ мелници и поради това: цените не само-сезадържаха, но и отбелезватъ чувствителни по
вишения.
Царевицата напоследъкъ се търси по живо
за островите, Гърция и Албания. Благодарение нуж
дите на тия пазари цените еж твърди и се държатъ до 380 лева, когато ако бихме останали самона търсенията отъ Марсилия, Анверсъ и Ротердамъ, ние едва бихме добили 365—370 лева за
сто килограма.
Боби тая година прави едно най-щастливо из
ключение по-високата си цена: до като, еждейки
по вървежа на работите презъ миналите години
всички сметаха, че съ изминаването на великите
пости търсенето съвсемъ ще пресекне и цените.
веднага бързо ще спаднатъ, ние сме свидетели на
едно необикновено за времето си търсене и изненадйни отъ подържаните високи цени.
Днесъ на борсата беха изложени
Зимница 5 вагона продадени по 56250 лева
100;техъ кгр. при тегло 76-300 и 3/2 чужди приме
си, най висока цена и 545 лв.' при тегло 74 500 и
. 10/4 чужди примеси—най-ниската.
Повишение 10 лв. на 100-техъ кгр.
Царевица 10 вагона, белата продадена по 380,
а желтата по 375 100-техъ кгр.
Въ сравнение съ вчера по-твърдо.
Бобъ една малка партида отъ единъ тонъ се
продаде по 980 лв., и 11 торби по 970 лв.
Просо 1 вагонъ остана непродаденъ. Предлагатъ 280 леза.
Фий безъ търсене. Предлагатъ. 350. лв.
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^Телеграфически адресъ: „ М З н т е р б а н к ъ " .

Кппнтплъ 22,000,000 лева напълно внесенъ.
§! Ц е н т р а л а а С О Ф И Я , — у л . „ Л е г е " № 17.
Клонове: Варна, Пловдивъ, Русе, Бургасъ, Хасково, Дупница.
Кореспонденти въ всички по-голЪми градове въ България и чужбина.

Извършва ЕСИЧКИ б а ш о в и операции,
Приема влогове при най-износни условия;
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КОЛОНИ А Д Ъ И Ж Е Л Е З А Р И Я НА ЕДРО

Телеграми: Теневи.

В

Т е л е ф о н ъ N° 7 1 .

Въ с к л а д ъ всекога г о л е м и количества отъ
Путрели всички номера, шина, об
ло, чемберлици, четвъртити, напллщи, халкалжци, всички номера и
дебелини,, олово, гвоздеи германски
всички номера, ламарина: черна и
галванизирана, всички номера и де
белини, тенеке бело 56, 40 и 30 лис
та, цинкъ, калай, тель бодлива и
гладка, синджири и др., д ж а м о в е
белгийски всички размери, безири
„ К р о к о д и л ъ " , „ Г л о р и я " и други
фабрични депозитьори.
фаорични депозитьори. ' ,,
•

Синь камъкъ английски 98/99°, мал
ки варели, отъ прочутата фебрика „Макехний-* на фабрична цена, рафия
мажунга екстра, маслини всички ка
чества, масла дървени, айвалийски,
памучни и „Соя", сапуни турски, марсилски и типъ „Сънлайтъ", кафета,
оризъ, стипца, зачка, синка, ли
монова сопь, сода каустикъ, сода
за пране, н а ф т а л и н ъ , в ж ж а и
канапи италиянски и др.
===
. канапи италиянск!

Последователно ни пристиготъ гол£ми партиди отъ всички горепоменпти СТОКИ.
£3|

-- '"•''-

ЦЕНИ ФАБРИЧНИ И ВСЬКОГА НАЙ-ИЗНОСНИ НА ДЕНЯ. "Т^?
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ПРИ ГАРА КРЪСТЕЦЪ
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" 1) За ИНДУСТРИАЛЦИ — дългопламенни въглища, съ го0
0
лема топлопроизводителность и малко пепель, които по ка
0
0
чество надминаватъ всички добиваеми въ страната въглища.
2) За КОВАЧИ — пресети хоксирующи се въглища, на
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или мина „Певъ" гара Кръстецъ.
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гага,
Мината е свързана съ гарата съ собствена аековилна линия
Щ Щ
Щ "У '
надъ гарата построенъ спеииаленъ моетъ за механическо тоШ 0
У щ
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Икономически Известия
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СШРЙТЕ10 ВДШР. Д-1 - ГДРД КДСШПШЪ
ТЕЛЕГРДНИ: „НДПРЕДЪНЬ" — КДСПИЧДШ
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ТЕЛЕФОНЪ Ц . j ,

НИОНЪ И СКЛДДЪ НО БРАШНА, ВАРНА УЛ.СОФИЙСКА I Z .

парна валцова мелница и
Парна керамична фабрика
I

I

П Р О И З В Е Ж Д А Т Ъ и в с ъ к о г а и м а т ъ голЪми количества въ Д Е П О З И Т Ъ :
Б Р А Ш Н А т ъ р г о в с к и разни качества;
Ц И Г Л И марсилски типъ 1372 въ кв. метръ съ гарантирана трайность;
Т У Х Л И машинни и р ж ч н и разни размъри.

ЦЕНИ ВЪНЪ ОТЪ ВСЪКА КОНКУРЕНЦИЯ.
наново наеха и отъ I априлъ о т к р и х а
ТИ на гарата КАСПИЧАНЪ, където пътниците винаги ше намерятъ найIII финни и местни натурални напитки, отлична кухня съ пресни и вку1Н *
сни ястиета и всекакви закуски.
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Прочутия Марсилски сапунъ
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гората ГОРНЯ-ОРЪХОВИЦД гарата |
най-чистия, тихия и строго фами- У
лияренъ хотелъ е новооткрития щ
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искайте само марка

„СЛЪНЦЕ"

Брой 31.

Икономически Известия
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Телефоиъ № 4 6 3 .

Телефоиъ № 2 3 5 .

ЕО

както и по спестовни книжки на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СОФИЯ-ВАРНА

На най-износни цени
^ Г / ? : ^ 1 / ПРЕДЛАГА:
ПлаТНа български белени и небелени.
ОКСфОРДИ и ИатеРИИ всички видове.
Производство на собствените му тжкачни фабрики в Варна.
Телефоиъ № 3 3 2 .

За телеграми: „ТЕКСТИПЪ".

Икономически Известия

Стр. 12.
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Брой 31.
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КОЛОНИАЛЪ, ЖЕЛЪЗАРИЯ, И Т У Р С К И С Т О К И НА Е Д Р О

Телегр.: Сииеонъ Генчевъ.

Т е л е ф о н ъ : № 126.
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В с & к о г а г о т о в и въ с к л а д ъ и въ гол-Ьми
к о л и ч е с т в а о т ъ най-реногаи»ани к « ь щ и :

§
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Масла дървени и сапуни отъ прочутата
айвалийска фабрика Кацакулисъ, масло сусамено, сапунъ „Сънлайтъ* отъ всички ун
ции, маслини всички качества, кафета,
лимони, портокали, хамсия и други
солени риби, рошкови, чай всички ка
чества, рафия, синъ к а м ъ к ъ английски
и германски, свещи „Аполу" всички размьри,
книга амбалажна, д ж а м о в е белгийски,
гвоздеи германски пъленъ чешитъ, ж е л я 

м

зо шведско A. L. W., калай, цинкъ
всички номера, торби ютени, ламарина
галванизирана, сода бикарбонатъ, сода каустикъ „Бикъ" и „Стрела", бланкъ турски,
с а к ж з ъ , тамянъ, м а р к у ч и каучукови
за пръскачки и кръчмари, п о т и леярски Щ
куюмджийски и златарски всички номера, отъ
прочутата английска кжща „Морганъ", в ж ж а
и к а н а п и италиянски всички н о м е р а.

ш

ДЕНИ КОНКУРЕНТНИ

м

:=Й

•*^-Двд£ Ш Ш И - Б Д
ВСЪКОГА
ПУТРЕПИ отъ 8 до 30 см.
Щ Шияа, наплжкъ, х а л к а л ж к ъ

Машалжкъ
всички размери.
Ч е т в ъ р т и т о въ връзки отъ б до 25 м.м.
Ч е т в ъ р т и т о на пърти отъ 22 до 40 м.м.
О Б Л О въ връзки отъ 5 до 25 м.м.
Ш О Б Л О на п ъ р т и и за ТРАНСМИ
СИИ отъ 30 до 92 м.м.
>•
О Б Л О за лостове отъ 30 де 45 м.м.
ОБЛО бетонно Ю до 19 м/м дълго 12 м.

ЖГЛОЕО отъ 15 до 50 м.м.
О б р ъ щ а т е л и и трупици, Белерови
трупици, Л е м е ж и , Чесала, Лозопръскачки „ Ш о д о а р ъ " , Коси.

ЖРЪ-К0Л1НЙ1ЛЪ

Телефонъ N, 198.

СЖЛЛДЪв
ЧЕМБЕРЛИКЪ всички размъри.
ЛАМАРИНА галванизирана № 12 и 14.
ГВОЗДЕИ белгийски въ каси по 25 нгр.
нето пъленъ чешитъ.
Стомана ГРАФЪ ТУРНЪ въ каси по 50
кгр. нето всички нумвра.
ЖЕЛЬЗО ШВЕДСКО.
Б А К Ж Р Ъ (Лукатъ) 1-во качество Гер
мански на дъна и на листи.
Д ж а м о в е белгийски
Т р ъ б и водопроводни черни отъ7г - 2 цола
Гвоздеи гол-Ьми

строителни за мостове и др-

Н А П НгъТЬ*
ТЕЛЪ галванизирана,; ГВОЗДЕИ подковни ЛАМАРИНА черна дебела,

ПУРИИ и ОСТИ Winter,
на дъна и листи.

УРЕНТНИ.

БАКЖРЪ
6-38

