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ПО ВЪПРОСА ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАНАИРЪ
ВЪ СОФИЯ.
Повдигна се" напоследъкъ въ пресата въпроса
за устройването на единъ международенъ ежегоденъ панаиръ въ София.
Въ времена, когато всички страни се надпреварватъ да обърнатъ вниманието на чуждия свегь
върху своята стопанска култура, именно чрезъ у
стройването на разни панаири, изложои и пр. тоя
въпросъ заслужава и у насъ едно по-голЪмо про
учване.
Въ своето историческо развитие, панаирите,
появяващи се за пръвъ пжть въ народното ступанство на ц£ла Европа вече къмъ 12-я вЪкъ, по
степенно измениха на първоначалната си задача да
служатъ като мъхта, кждето да се извършватъ и
изпълняватъ- търговските сделки, а приеха почти
въ всички европейски държави, съ изключение до- й
Т г а Ш г е ^ Русия, новата форма —• изложби на всекакви видове произведения въ една страна, съ ко
ито последнята цели да заинтересува външния
светъ, съ цЪль да развие износа на собствените
си артикули.
Така най-зкаменитите въ миналото панаиритържища въ Бокеръ (Франция XIII з ) Лайпцигъ
(основанъ къмъ 1170 год.) Лионския, Нижки-Нозгородския и др. и др. се превърнаха въ мострени
панаири, кждето се излагатъ образци отъ произ
ведения.
Тая метаморфоза, извършена въ течение иа
близо 8 века, бе наложена отъ развитието на съ
общителните средства.
И постепенното по-нататъшно колосално раз
ширение на желЪзничнигЪ и водни ПАТИ ща стана
причина да се узакони въ икономическата наука
възгледа, че панаиригЬ, като форма на ступанската размена еж оеждени вече на загиване и че те
нематъ вече бждеще, възгледъ оправданъ на неколко пжти отъ действителностьта, макаръ и не
изключителенъ.
По сжщата причина изчезна и у насъ знаме
нития презъ XIX в. Узунджовски панаиръ, а ЕскиДжумайския, Мзрашкия (Т.-Пазарджикъ) днесъ
съвсемъ далечъ нематъ онова значение, както въ
миналото.
Войната обаче раздалечи твърде много едно
отъ друго националните ступанства на всички поч
ти народи.
И когато, нейния ужасенъ призракъ изчезна
отъ работните полета на Европа, самата д^йствителность накара народите да гърсятъ икономичес
ко сближение. И това сближение пакъ по силата

на историческата необходимость, потърси една ста
ра форма .на размена, която въпреки всичко все
пакъ не ще загине — панаиря, мострения панаиръ.
Много международни панаири беха открити
именно следъ войната. Дчесъ въ цЪлия светъ все
ка година се устройватъ 255 панаиря, засЬгащи
Н-БКОЛКО или всички клонове отъ производството
на дадена страна.
Съществуването на толкова много панаири
показва, че те играятъ една голема роль въ на
родното и международно ступанство.
Не е безъ значение да се види какъ нъкои
отъ техъ еж се развивали.
Така Лионския, датиращъ отъ преди навече
рието на Европейската война и основанъ отъ бив
шия лионски кметъ, а, сега м-ръ председатель на^
Франция г. Ед. Ерио, презъ 1916 год. е броялъ"
1345 изложители, 760 бюра за обмена и презъ тра
енето му еж. се сключили сделки за 95 мил. фр.
презъ 1917 г. 2614 изложители, 2256 бюра и сделки
за 410 мил. фр. 1918 год. 3082 изложители, 2332
бюра и сделки за 750 мил. фр. За идущата година
тия цифри се очгкватъ да бждатъ нздминатн на
два пжти.
Лайпцигския панаиръ презъ 1897 г. е броялъ
1377 изложители, а презъ 1920 г. 14060. Прелетнля
панаиръ въ сжщия градъ 1922 е броялъ 15G00
изложители, отъ които еж си купили стоки око
ло 150000 души.
Виенския панаиръ, основанъ следъ войната е
броялъ презъ 1921 г. 4000 изложители, а презъ
1922 вече 5000 луши.
Прага, градътъ кждето за пръвъ пжть се е
състояла международна индустриална изложба, ус
тройва венка година своя моетренъ панаиръ, който
добива все по вече и повече значение, особенно за
централна и югоизточна Европа.
Отъ нашите съседи Югославия устройва вече
два международни панаиря въ: Нови-Садъ и Валево,
а Турция "проектира такъвъ въ Адана.
Дори въ Русия, гдето стопанската размена е
подложена на съвсемъ другъ режимъ, и тамъ съ
ветското правителство напоследъкъ полага големи
грижи да разшири сгаригв панаири и да открива
нови международни такива.
Ето защо единъ международенъ моетренъ па
наиръ въ София, на който да бждатъ поканени
да вземагь участие колкото е възможно повече
чуждестранни търговци покрай българските, на
които требва да се направятъ най-големи улее-
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на съюза на българските търговци въ София г. г.
вения, ще бжде само отъ полза за ц%лото наше
М. Константиновъ, отъ ПлЪвенъ, П. Бъкловъ и
национално ступанство, дори отъ твърде голяма
П. Батоловъ.
полза и значение.
Събранието бЪ открито отъ председателя на
У нась се произвеждатъ или обработвагь
д вото г. Я Найденовъ.
маса артикули, които твърде много интересуватъ,
Ораторите съ силни аргументи и изобилни
особенно въ последните години, чуждестранните
факти изтъкнаха: първия нуждата отъ реформиране
търговци. То^и интересъ се прояви по . единъ завсички ония закоки у насъ върху данъците, които,
бележителенъ начинъ иапоследъкъ и то найвече
завещание отъ миналото, еж били крайно вредни
за нашите тютюни, пашкулите, тикзените семена,
за нашето ступанство, втория за дейностьта на бълшевиците, разните видове кюспетг, както и изобщо
, гарския търговски съюзъ предъ правителството
за всички наши произведения.
>!-1езъ своите членове — народни представители за
Тоя създаденъ вече интересъ къмъ българ
.1, л:арване нови. справедливи закони урегулиращи
ското производство, требва не само да се поддържа,^
правилно нашето ступанство и паричната коиза и
но и да се засили съ всички възможни средства.
третия върху нуждата отъ добра организация на
Единъ международенъ панаиръ за мостри отъ
търговското съсловие.
наши артикули иде тъкмо на време и отъ есте
ство да засили тоя гатересъ.
'
Износътъ презъ Варненската митница за м. юний
,т- г. се възкачва на 2,194,110 кгр. на стойность
София е центъръ на Балканския полуостровъ
;
17,207,086 лева.
.
и представлява за тая цель най удобно м-всто. На
шите съседи безъ друго ще взематъ участие на
По държави изнесените артикули се разпретакъвъ единъ панаиръ, особенно ако той се ус
делятъ така: за
трои и разнообрази като пражкия, виенския, лайп
Гърция 1,309,261 кгр. 6,136.305 лв.
цигския и др. кждето маса български търговци Сж
и 72 гл. едъръ роходили, кждето маса длъжностни лица отъ на
гатъ добитъкъ.
длежните ведомства еж почерпили поука и запа
Франция 983,997 кгр. 5,518,420 лв.
зили' образци. Па най сетне за устройването на
Турция
639,281 кгр. 2,738,389 лв.
панаиря би требвало да се използватъ опитите на
Германия 134,180 кгр. 2,224,285 лв.
всички ступански институти и учреждения у насъ.
Италия
81,289 кгр. 270,520 лв.
Разходите които ще станатъ по уреждането
Америка
420 кгр. 166,185 лв.
и подържането на тоя мостренъ панаиръ- на пръвъ
Холандия 39,606 кгр.
80,480 лв.
погледъ могатъ да се покажатъ голЪми. Наистина
О-въ Кипръ 5,906 кгр.
47,252 лв.
те могатъ да бждатъ една тяжесть за нашигв дър
Англия
80 кгр.
5,250 лв.
жавни финанси или пъкъ за софийските такива.
По
видове
те
се
разпределятъ
така: царевица
Но всички те могатъ да се компенси .тъ съ ония
2,299,165
кгр.
за
9,163,678
лв.,
бобъ
сухъ 278,843
приходи отъ разните берии и т. н, .„оито еж не
кгр.
за
2,230,718
лв,
тютюнъ
114,232~кгр.
за ; 2 миизбежни въ случая.
ляона 166,760 лв., яйца 62,532 кгр. за 1,256,840 лв.,
Дори и тия приходи да бждатъ нищожни, пол
волове 71 глави за 552,220 ЛР., захарна меласа
зата отъ панаиря, ако не тая година, то идущата
267,082 кгр. за 213,660 лв., кожи коз*. 3,920 кгр. за
и презъ последующите ще се почувствува. Ще се
196,000 лв., килими типъ панагюрски 420 кгр. за
почувствтва отъ цялото ни ступанство, което
166,185 лв., фий на зърна 51,642 кгр. за 151,930
требва да бжде изложено на показъ, тъй да се
лв., кокошки 9354 кгр. за 374,160 лв., платове па
каже, на чуждия светъ, да бжде" вчдено, защото
мучни тъкани 424 кгр. за 147,000 лв., четина свин
време е вече, крайно време е, да капрегнемъ всич
ска 758 кгр. за 114,500 лв., смрадлика 59,207 кгр.
ки сили за да спечелимъ все повече и повече поч
за 119,685 лз., брашно ' пшенично 29,742 кгр. за
ва и значение въ международния ступански жи104,100 лв., гайтанъ вълненъ 353 кгр. за 60,000 лв,
вотъ. Условията за това еж на лице, средствата сжщо.
риба солена „чирузи" 400 кгр. за 26,250 лв., семе
За уреждането на панаиря би требвало още
тиквено 6581 кгр. за 53450 лв., кокички кайсиени
отъ сега да се учреди специално бюро, подъ над
чукани 2490 кгр. за .17,630 лв., просо 3500 кгр. за
зора на Министерството на търговията, въ съдей
10,500 лв., мехури и джаеци сухи 140 кгр. за 10000
ствие съ Софийската търговска камара, както и съ
лв, семе за мая на козунан 297 кгр. за 6,000 лв.,
другите такива въ страната. А рекламата навънъ
2 крави за 11900 лв., кожи тъ язовци 46 кгр. за
би требвало да бжде най-щедра и широка. Д. В.
4900 лв., сЬно 1650 кгр., за 3300 лв,; папироси необандировани 207 кгр., за 8620 лв., дикани дървени
600 кгр. за 9600 лв., кутии отъ бело тенеке 370
кгр. за 8200 лв., кожи агнешки 80 кгр., за 5250 лв.,
кремъци за дикани 12 кгр. за 180 лв.

Вжтрешш отШъ.

Пределния срокъ за попълване
и предаване раздаденитъ на г. г. търговцитъ, индустриалците и занаятчиитъ лиеги за избиратели е до 15
този месеи/ь. Следъ тая дата не ще
се^приематъ.
Събрание на варненските търговци. На 9 т. м.
сл. пл. въ зала .Съединение* Дружеството на вар
ненските търговци устрои публично събрание, на
което говориха делегатите на централния комитеть

Споредъ отчета на Варненския окржженъ ветеринаренъ лекарь, четенъ предъ членовете на
Варненския окржженъ съветъ, въ Варненския окржгъ презъ 1923 година е имало 26 мандри, отъ
които 22 въ Провадийска и 4 въ Варненска околии.
Те еж произвели: сирене 186,540 кгр., кашкавалъ
27,350 кгр.. масло 7,500 кгр. и отвара 5,750 кгр.
Развитието на овощарството въ Варненския окржгъ за последните четири години изразено въ за
садени съ овощия декари е следното: 1920 год. —
2,575 декара, 1921 год. — 3,183 дек., 1922 год. —
4,825 дек. н 1923 год. — 5,468 дек.
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Слоредъ сведения отъ секциите по водите въ
гр. Пловдивъ и Татаръ Пазарджикъ, презъ тази го
дина въ Пловдивско еж засети съ оризъ 33,414 де
кара, а въ Татаръ-П. *арджишко 13,525.4 декара.
Въ ПЛОВДИВСКО оризищата еж съ 3,005 декара въ
повече отъ обявените *а засяване такива, а въ Та
таръ Пазарджишко съ 2,694 декара помалко отъ
обявените за засеване.

Известия

бгр. i

Зеленяарство. Зеленчуковите градини еж въ
добро състояние, но изобщо зеленчуците презъ т. г.
закъснеха. Краставиците еж заразени отъ пероноспората. Бостаните — дините и пжпешите се отличаватъ съ буйния си разтежъ, но като, вследствие
на дъждоветЪ, презъ време на цъвтенето, изресиха.
Пчеларство. Пчелите продължаватъ да използуватъ отличната паша.
Бубарство. Къмъ 20 юний всички буби окон
ЗемледЪлски бюлетинъ
чателно завиха. Никакви болести не еж констати
рани. Производството на суровите пашкули се
на Варненска околия за месецъ юнкй 1924 год.
движе между 70 до 90 хгр отъ унция семе.
Времето презъ месеца 6fc изобщо горещо,
Ливадит/ь б-fexa въ много добро състояние и
въпреки падналите въ достатъчно количество (82 2 л.
коситбата започна, но последнитв дъждове, особе
на кв. м,) вглежи. По-значителните се разпределя
но поройния на 21 юний завлече повечето ливади
ха доста равномерно, т. е. съ промежутаци отъ
на с. с Бейджиоглу, Ясжбашъ, Чокекъ, Добри8—10 дни, което бе отъ полза за летните посеви,
долъ, Круша, Хзйряаъ-кьой, Авренъ, Солуджа-алж.
а падналите помежду по-малки валежи при голеСарж-дъръ, Казакъ-дере, Ботево и др. Русларъ послабо и др.
мата влага изобщо създаваше се условия за разви
тието на маната и др. гжбни болести. Точното раз
Пасищ-jna еж добре, благодарение на падна
пределение на валежите бе следпото: 3. VI. —11'2
лите дъжд е.
. .
л. на кв. м., 4. VI. — 9 2 л., 10. VI. —. 0-3 л., 13 VI.
Додитъка
благодарение
на пашата е сравни
— 11 л., 14. VI. — 0 4 л., 18. VI. — 0-2 л., 19. VI. —
телно
добре.
8-1 л., 20. VI. — 8-5 л., и 21- VI — 33 3 л., като поСтихийни повреди има отъ пороищата отъ
следния бЬ пороенъ и на много места причини гопоследнитъ дъждове, които еж нанесли големи
л-Ьми вреди.
вреди особено на ливадигЬ, които въ повечето ме
ПосевитП). Зимниците взети за ц-Ьлата околия • ста до 100% еж завлечени. Сжщо така има повре
изобщо могатъ да се охарактеризиратъ като сред
ди и на посевите макаръ и по-слаби — засипани
ни; по-добри отъ средни еж въ северо източния
еж бобища, фиища, изпочупена царевица.
край: Еникьойска община, Кестеричска, Крумовска,
Дишпудашка, по-високото плато: Чатма, Николаевка,
Цената на землед£лскит£ произведения.
Сарж-гьолъ, по камчийския край: Старо Орехово,
Бела, Авренъ, Сарждъръ, Галата, а по-долу отъ
Двоенъ декалитъръ пшеница 104 ле., ржжь
"средни, даже съвсемъ, слаби въ останалите места
90 лв, ечмикъ 72 лв., царевица 65 лв.; бобъ зр-влъ
12 лв. кгр., зеленъ бобъ 4 лв. кгр,, тиквички 2 лв.
особено къмъ Яйла, Петре, Преселци, низината по
кгр., домати 8 лв. кгр.. къртофи 8 лв. кгр., пиперъ
централната и добричеката железопжтни линии. Отъ
1 лв. парче, краставици 2 лв. парче, чесънъ връзка
пролетните зърнени само овеса е малко по-добре,
отъ 50 глави 15 лв., лукъ 1 снопче отъ 50 глави
бобищата и фиищата еж доста добре, царевицата,
5 лева.
бостаните еж добри. Благодарение на падналитъдъждове, тютюна е сжщо добре, макаръ и въ раз
Месо: агнешко 28 лв. кгр., ярешко 22 лв. кгр.,
лична големина.
•
говеждо 25 лв. кгр., свинска мась 60 лв. кгр,, пресно масло (селско) 80 лв. кгр., МЛБКО 10 лв. кгр.,
Извършени стопанска рабоши Въ началот" ~
сирене
(пресно) 30 лв. кгр., кашкавалъ (пресенъ)
месеца се засаждаше усилено тютюна; прекопал
56 лв. кгр., яйце 1 50—1 80 лева парче.
се първа и втора копанъ боба, бостаните и царе
вицата, прекспа се часть и още продължава ко
Бюлетинъ за състоянието на вр-Ьмето, землед.,
па ньта на тютюна. Жетвата на ечмика почна къмъ
посеви, добитъка и др. презъ мъхецъ юний 1924
.средата на месеца, а сега жетвата и на пшеницата
год. въ Шуменско.
и ржжьта е въ пъленъ разгаръ, особено въ низи
ната, южно отъ ж. п. линия.
Земледгьлие. Жетвата на ечмика се привърши,
останаха некои отъ пролътнигв ечмици. продъл
Реколтата е слаба до средна — сламата е мал
жава се усилено жетвата на пшеницата. Окосиха
ко (на места едва се коси), а зърното ср-Ьдно. Угасе фиовегв за фуражъ, извърши се тукъ тамъ под
ренето. ставаше доста усилено презъ целия месецъ,
метка на стърнищата. Урожая на зърнените храни
но сега споредъ жетвата се прекрати, освенъ гдето
въ Шуменско и Новопазарско е едва задоволитежетвата още не е тъй усилена. Негде се извършва
ленъ, въ некои села въ Дели-Ормана слабъ. Ца
подметка на стърнищата.
ревицата, боба и цвеклото обещаватъ добра ре
Състоянието на клоновегЬ на земеделието. •
колта, — редовно се обработватъ.
Лозарство. Лозята се развиватъ добре и ре
Лозарство. Лозята еж въ добро състояние.
довно се копаягъ и пръскатъ. Обещаватъ сравни
Прецъвтяването се извърши при сравнително бла
телно добра реколта.
гоприятни условия. Единични случаи! безъ значе
Пчеларство, Пчелите следъ последните дъж
ние на заразяване отъ перноспора.
дове се засилиха и работятъ усилено. Медъ ще има
Маточнищггв и вкоренилищата, тоже еж въ
скоро за центрофужиране.
добро състояние, изключая вкоренилищата въ с.
Цените на земледелскигЬ произведения се
Сарждъръ, които еж отнесени отъ поройния дъждъ
значително покачиха. Покупко-продажбата на до
падналъ на 21-ий юний.
битъка е слаба и цените еж сравнително низки,
Овощарство. ОВОЩНИТЕ дървета еж въ добро
поради изгледите за слабия фуражъ.
състояние. Зарзалите еж започнали да зрЪягь.
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Бургазката търг.-индустриална камара ще от
крие на 20 т; м. извънредна сесия.
Министерството на финансиигЬ, бюджетно-контролно отделение, съобщава, че за финансовата
1924/1925 год. ще се произведе при сжщото мини
стерство търгъ за доставка на канцеларски мате
риали за сжщото министерство и подведомствените
нему учреждения.
Търгътъ ще бжде съ тайна конкуренция
Списькътъ на тия материали, както и поемните условие еж. изложени въ камарата.
Резултата отъ инд. анкета въ България презъ,
1922 г. Както е известно главната дирекция на ста
тистиката предприе презъ 1922 год. индустриална
анкета въ страната. Резултатите, които тя е по
стигнала еж следните:
- '
Преброени еж всичко 1541 заведения, разде
лени между 12 главни браншове, споредъ вида на
сжществуващите у насъ индустрии, общия капиталъ
на които възлиза на 4,030 мил. JIB. въ фиксирания
за списванието му моментъ, обаче, ако се ежди по
данните за вложените капитали за места, сгради,
магазини и уреди до деня на анкетата които еж
възлизали на 294 мил. зл. лв. требза да приемемъ
за по вероятва цифрата 5758~ мил. лева съответствующа на тогавашния курсъ на лева. Огъ офи
циално установения капиталъ — 4,030 мил. лева,
2.279 мил. лева, еж били вложгни въ машини и
уреди, 1,497 — въ сгради и 255 — въ м-fecra. Въ
последната сума, обаче, не влиза стойностьта на
заетата площъ отъ каменовжглените мини и солници.
Двигателната сила, използвана отъ анкетира
ните предприятия възлиза на 81,815 конски сили,
плюсъ 4,321 конски сили трансформирана електр.
енергия. Най-разпространеннте двигатели у насъ еж
били: парата, следъ нея идватъ газъ-моторната и
електрическата — трансформирана.
Общия брой на работниците, въ деня на ан
кетирането на предприятията е билъ 55,377 души
а изработените надници презъ целата 1921 год.
-^12,757,980.
Заплатените суми ;за надници презъ целата
1921 год. възлиза гь на 435 мил. лева, а средната
работнишка надница презъ сжщата година е била
около 33-50 лв.
,
Стойностьта на употребеното гориво презъ
1921 год. е било всичко 142 мил. лв. отъ които
109 мил. лв. за местно гориво и 33 мил. лв. за чуж
дестранно.
Употребени еж били • сурови материали за
2,891 мил. лв. отъ които за 2,547 мил. лв. еж би
ли доставени'предимно отъ страната и за 344 мил.
лв. отъ чуждите пазари.
Стойяостьта на целото годишно производство
презъ 1921 год. възлиза на 4,507 мил. лева.
Отъ анкетираните индустрии на първо место
стои тая за храни и питиета. Тукъ еж ангажирани
747 предприятия съ 1,589 мил. лева вложенъ капи
талъ, 7543 работника и 45.364 к. с. двигателна си
ла. консомирани еж за 1,670 мил. лева местни и
за 38 мил., лева чуждестранни сурови материали,
произведени еж разни стоки за 2,346 мил. лева.
Първо место въ този. браншъ заема мелничарството. Следъ него следватъ производството на
захаръ, пивоварството, спиртоварството и пр.

Следъ индустриите за храни и питиета иде
текстилната индустрия Тя хе представлява отъ 107
предприятия съ 473 мил. лева вложенъ капиталъ,
4427 работници. 6055 к. с. двигателна сила, консомиранъ суровъ материалъ за 173 мил. лв. от които
100 за местни;и годишно производство презъ 1921
г. за 309 мил..лева.
По размеръ и стопанско значение за страната
следъ текстилната индусария следватъ мини и ка
риери, тютюневите, металната, керамичната и др.
индустрии.
На титулното тържище въ Пловдивъ отъ от
криването му до 30 юний т. г. еж била продадени
52,500 кгр. пашкули. Напоследъкъ, вследствие настжпилото оживление, цените на пашкулите еж до
стигнали до 116 лева кгр.
Новъ вестникъ. На 12 юлий т. г. започва да
излиза въ града ни новъ економически вестникъ
«Защита", двуседмично издание и органъ на сдру
жените митнишки и железнични посредници, редактиранъ отъ специаленъ комитетъ. Отъ първия
брой личи, че въ списанието ще се даде на много
актюелни въпроси нужното внимание. Пожелаваме
на новия ни събратъ успехъ.
Книжнина. Получи се въ редакцията ни юнската
•книжка отъ сп. „France-Bulgarie*, съдържаща инте
ресни статии, между които на първо м-fecro: прегктъ
за създаването на една генерална агенция на представителските френски кжщи въ България; ценни
данни върху вносната и износна търговия на Бглгария и пр и пр. Абонирането на Еестника става и
чрезъ Ат, Христовъ, отъ фирмата „Централъ" —
Стефановъ & Христовъ, Варна.
Книжнина. Списание на Бълг. Икономич. Д в о
кн. 10 год. 10 съдържа: Йор. Д. Кировъ, Реорга
низацията на Б, Н. Банка; Из. Сарановъ, Трудовата
поземелна собственость. Реорганизацията на дър
жавните предприятия; П. Пеевъ, Горския въпросъ
у насъ. Стопански прегледг: вжтреш^к-ь и външенъ.
Хроника: България и чужбина. Книжнина. Библио
графия. Открива се подписка за 23 година абонаментъ 85 лева.

Занаятчийски отдЪлъ.
По иайсторскить изпити.
На многото запитвания за времето и местото
на произвеждане предстоящи майсторски изпити
по разните занаяти, камарата съобщава, че послед
ните ще се произведатъ презъ втората половина
на месецъ октомврий. Датите и местата ще се обявятъ своевременно, следъ като М-вото назначи
изпитите.
Дългъ се налага, обаче, на всички кандидати,
да не чакагъ последния моментъ, а още отъ сега
да подаватъ въ камарата ззявленията си, за допущане до изпитъ, придружени съ общинско яли отъ
респективното занаятчийско сдружение удостовере
ние, а не да молятъ или безспокоятъ изпитните
комисии да бждатъ допускани направо до изпита
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Нека прочие-всеки заинтересуван!, занаятчия
си вземе добра 'бележка огь горното и навреме
направи нужднотс*.
Нощния трудъ въ югЬбарницигв.
Тоя въпросъ е сложенъ за разгледване въ
дневния редъ на шестата международна конферен
ции на труда въ Женева, започнала заседанията си
на 16 т. м.Последнята ще требва да се произнесе за
регулирането по .- законодателенъ редъ нощния
трудъ въ* хлебарниците;
. '
При днешните, условия, при конто се намиратъ хлебарниците у насъ: при липса на големи и
модерно инсталирани хлебарници, при навика на
клиентелата -г- да си набавя сутрииа рано н«сжщ-_
ния, и то топълъ хлйбъ, разрешениего на тоя въпросъ по какъвто и да било начинъ щ<г се натъкне
на много трудности.
.Министерството на търгознята, промишлеяостьта и труда, чрезъ своше инспектори е пред
приело анкета на трудовите услсзкя въ хлЪбгфските работилници въ царството. Въ тая анкета
участвуватъ освенъ инспекторите, но н представи
тели на работодателите, работниците и санитарни
те власти,
Въ резултатъ ще бжде изработеиъ специзленъ
правилникъ за хлебното производство, който меж
ду другото ще урежда — качеството на хл-Ьба и
въпроса за нощния трудъ.
Шивашки курсъ въ Провадия.
Огь 7 того, камарата е открила двумесеченъ
курсъ по модерното кроячество и шивачество на
мжжки детски дрехи въ гр. Провадия, подъ ръ
ководството на пжтующия учктель при'камарата
г. Анг. Продановъ.
Дамски шивашни курсъ въ Елена
Камарата проектира да открие въ най-скоро
време двумесеченъ. курсъ по дамски и детски дре
хи въ гр. Елена.
За занаятчийския нредигь.
Предъ видъ на обстоятелството, че триме
сечния срокъ на отпускания на занаятчиите кредитъ отъ 50 милионния такъвъ е крайно недостатьченъ за занаятчийското производство направени
еж постжпки предъ г. Министра на търговията за
увеличение срока му отъ 6 до 18 месеца, като се
изплаща по Уз всеки 6 месеца.
Повишение на лихвитЪ.
Предстояще е узаконяване повишението лих
вения процентъ отъ 12 на 18 по искане отъ На
родната банка.
Ако това действително стане, то ще се засили
до неимоверни размери и безъ това непоносимата
скжпотия — много занаятчийски работилници ще
се затворятъ, тъй като днешната стопанска криза
и скжпо костваще производство, не може да рен
тира вложения капиталъ, а още повече, когато той
е чуждъ, заегь и съ 18% лихва.
Занаятчийството намира напротивъ, днешната
лихва 10%, по която му е отпустнагь 50 милион
ния заемъ, за скжпа и се бори щото тя да бжде
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намалена. То > сжщо прибегва да заема пари огь
Популярните банки поради 12 процентовата лихва,"
която неговото, производство не може да пониса,
вследствие, на .което и въ Популярните банки напоследъкъ има вече натрупвания на излишни пари.
Не , требва да се забравя, че сега занаятчий
ското производство има нужда отъ облегчение а
•не отъ отекчение и отчайване.
Кооперативна обущарска фабрика.
•

'

•

•

•

*

Въ Нордхамтонъ — Англия е открита отъ ан
глийската кооперативна централа обущарска фабри
ка, която произвежда седмично 15,000 чифга обуща.

Реколтата въ Югославия. Сведенията получени
въ Министерството на землед-Ьлието относно посе
вите въ цялото крзлетво еж повече отъ добри и
превишйвагъ предг.ижданиятз особено, за житните
храни, захарното цвекло и тютюн?.
Дирекцията на Полската режпя за тютюнъ въ
Варшзвз има намерение ла закупи тютюни отъ
различни страни, между които около 2,700,000 кгр.
български тю пони отъ следния произходъ:
50,000 кгр.
Дисебелъ-басма около'.
Кърджалийска басма .
- 50,000 „
Дупнишки тютюнъ
200,000 »
Неврокопски тютюнъ .
• 200,000 „
Горно-Джумайски (Джума) .
100,000 ,„
Пловдивски планински.
200,000 .
Хасковски планински .
200,000 „•
Пловдивски полски
800,000 .
Хасковски полски
* . 400,000 „
Дели-Ормански, Дреночски и Шу
менски тютюна
500,000 .
2,700,000 кгр.
Всич ко .
ГЪРЦИЯ.
Министерството на националната екоиомия при
готовлява закоиопроектъ за откриване на специал
ни бюра, които като юридически лица, ще иматъ
за задача да развиватъ производството и търгови
ята на тютюна, които напоследъкъ еж. били чув
ствително засегнати отъ чуждата конкуренция. Тия
бюра ще иматъ седалищата си въ Кавала съ районъ цела Нова Гърция и Воло за Стара Гърция.
При случаи бюрата ще откриятъ клонове и въ
други градове.
Между другите функционери въ тия бюра ще
има и по неколко съветника, избрани измежду тю
тюнопроизводителите и тютюнотърговците. Тър
говските камара сжщо ше иматъ представители.
Въ Берлинъ е открита Гръцка Търговска Ка
мара съ агенции въ: Хамбургъ, Лайпцигъ, Дрезденъ и Кьолнъ.
Производството на зърнени храни е достиг
нало презъ 1923 год.гследните размери:,

Стр 6.

Икономически Известия

Жито
; 363,497 т. за 1,217,714,950 драхми
смесъ отъ пшеница и ръжь
36,000 . /
108,000,000
.
царевица
211,000 . » 503,"617,520
.
ечемикъ
154,596 . , 338,565,240
.
ръжь
31,656 ,. •»
94,958,000
.
При все това горните количества храни не
еж достатъчни за Гърция; тя внася отвънъ такива
и вносътъ на брашна и жито презъ сжщата годи
на е изчисленъ на 5,238,000 лири стерлинги.
Тютюневата култура презъ 1923 год. е дала
70,000 тона тютюнъ.
Реколтата презъ 1923 г, надминава тая презъ
1922 съ 30.000 тона, презъ 1921 съ 32,000 т„ презъ
1920 съ 39,000 т. и тая презъ 1919 съ 37,000 тона.
Това големо увеличение се дължи на добро
то обработаане на тютюна, подето особенно отъ
бежанците отъ Мала-Азия.
Презъ 1922 год. засетото съ тютюнъ прост
ранство е било 370,000 хектара съ 80 кгр. добилъ
на хектаръ.
Износътъ на тютюна е билъ както следва:
1921 г. 26,191 тона за 262,423,400 драхми
1922 „ 36,755 ,
„ 1,490,000,000
1923 . 14,922 „ . 709,466,906
(само до 30 септемврий).
Производството на дъовено масло е достигнало
презъ 1923 г. до 47,710,000 кгр. презъ 1922 е било.
45,180,000 кгр., а 1921 — 115,000,000 кгр.
ЧЕХ0СЛАВИЯ.

Външната търговия презъ м. май завършва
Своя балансъ съ едииъ активъ отъ 24,475,927 крони
чешки срещу 233,900,000 презъ м. априлъ и сре
щу 217,000,000 презъ м. мартъ i. г. Това намаление
се дължи на силния вносъ презъ последните ме
сеци, особенно гоя на зърнени храни.
Тоя балансъ се изразява така:
Май

Априлъ

Изиосъ
кр717Тб00ТГб4,077, кр. ч. 1,508,069,974
Вносъ
„ . 1,575,678,150,
„ „ 1,274,155,457
Актизъ
24,475 927,
233,914,517
Въ страната за м. май еж. внесли: Германия
за "525,098,899 кр. ч., Австрия 119,237,267 кр. ч,
"Съединените Щати 111,214845 кр. ч,, Италия 104
мил. кр. ч., Унгария 65,979,061 кр. ч, и т. н.
По-главните внесени артикули еж: памукъ за
295 мил. кр. ч., храни за 248 мил. кр. ч., вълна
184 мил. кр. ч , мазнини 184 мил. кр. ч., метали 55
мил. кр. ч., добнтъкъ 52 мил. кр. ч. и т. н.
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Дунавския белъ бобъ се предлага до лир, стерл.
18, (той е отъ новата реколта). Предполага се, че
повече отъ 16 лир. стерл. не ще се дадатъ за него.
Трапезундския се предлага на фр, 160, но купу
вачи на тая цена не се намиратъ.
Румънското тиквено семе за заплаща по фр. 150.
Яйца прнстигатъ малко, вследствие лошото
време.

Консулски рапорти и кореспонденции.
Анодолски инта за ЦариградъПреди постройката на Анадолската железница,
Цариградъ се е снабдявалъ съ храни изключително
отъ странство, главно отъ държавите край Черно
море. Следъ тая постройка почватъ да пристигатъ
въ старата столица на Турция храни отъ Анадола.
Тогава много български търговци въ Цариградъ,
който'еж се занимавали съ търговия на зърнени
храни напускатъ града или житната търговия. Все
пакъ Анадола не е могълъ да доставя всички зър
нени храни потребни за Цариградъ, особено при
слаби реколти, та почти всека година, кога по-.
вече, кога пошалко, е ставалъ известенъ вносъ на храни и. брашна въ този. градъ отъ чужбина,
>
Днешното турско правителство, обаче мисли
че Анадола може да произвежда достатъчно храни
за себе си и за Цариградъ, особено като се даде
възможность и. на по-далечните провинции да взематъ участие въ вноса на храни въ старата сто
лица. И то прави всичко, за да измести чуждия
вносъ. Огъ първи септемврий т. г. вносното мито
и за Цариградъ се изравнява съ това въ провин
цията, т; е. става 12 пжти по-високо отъ основното.
За напредъ, значи, пшеницата ще плаща 3 гр. 14
пари на кгр, вносно мито, а брашното 11 гроша
40% отъ гроша. Това мито е вече предостатъчно,
за може да се компенсира по скжпото навло, което
плащаха житата отъ далечните анадолски провин
ции, ала турското правителство е взело още и
други мърки за да може да осигури' цариградския
пазарь за анадолскигЬ произведения. То е влъзло
въ споразумение съ компанията на аяадолските
железници за едно големо намаление на тарифите
за превоза на житата, 3?. напредъ, житата товарени
чакъ- въ Кония ще плащатъ само 1 грошъ и 4%
отъ гроша на кило. За по-близкитЬ места, тари
фата, разбира се, се намалява постепенно. Така
щото при тия вносни и превозни тарифи и при
добра реколта, смета се, че Цариградъ ще бжде
снабдяванъ само съ анадолска стока.
АЛЕКСАНДРИЯ, 21 юний 1924- год.

РОМЖНИЯ.

Първата кооперация въ Ромжния е основана
презъ 1891 год. Тя е била земледелско-производителна. Днесъ въ Ромжния има 3200 производител
ни, потребителни и смесеци кооперации.

Марсилско тържище.
26 юни 1924 год.
Пазаря на вълната е твърдъ. Анадолскнте суннти се пласиратъ фр. 6*50 до 7.
Царевицата достига до 148/147 шил., (англ. т).
бъклата фр. 82/83, рошконгв фр. 46/48.

Общо положение.

Отбелезаното сравнително оживление, мимо
„мъртвия сезонъ" на Египетското тържище, спе
циално за брашната и захарьта, продължава.
Брашна. Вследствие пристигналите тукъ из
вестия за слабата реколта на житото въ Американ
ските Съединени Щати и въ Канада, тукашния па
зарь иа брашната беше много твърдъ презъ изми
натата седмица. .'.
Австралия сжщо биде повлияна отъ това по
ложение и цените тамъ се покачиха.
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Параходите .флотанъ, като, Baron Elcho, Abbeikerk, Cita di Genova, Yseldje* и Poit Cambell намиратъ
тукъ покачена цена; брашното се продава на лир.
стерл. 14, когато цената му беше лир. стерл. 13 Vs.
За товарене юний—юлий предлагатъ лир. етер.
H.Ve, но продавачи нЪма.
Американските брашна еж сжщо покачени въ
место произхода; тукъ, обаче, цените еж СЖЩИГБ.
Гърция купи презъ седмицата около хиляда
тона Австралийско брашно, отъ разполагаемото ко- личество. Така сжщо Палестина и Сирия се интересуватъ отъ артикула, както за разполагаемото
количество, тъй и за флотанъ.
Движението на брашната въ антрепозитигв
презъ седмицата е било следното:
Стокъ на 12 юний 1924 г. . . торби 174,413
Внесени отъ 13 до 19 юний .
„
18,024
Всичко: ,, 192,437
Извадени отъ 13 до 19 юний
„
48,308
Стокъ на 19 юний 1924 год. .
„
144,129
Отъ които:
" Американско брашно
,, ' 83,207
Австралийско „
„
57,840
Различно
„
,, - 3,082
Всичко: „
144,129
и 21,542 торби изнесени.
Български брашна. Сделки съ наши брашна
не ставатъ. Само Бургазската мелница, чрезъ ту
кашния си представитель, е дала на нЬкои търгов
ци, малка консигнация за прокарване на артикула.
Споредъ пристигналите отъ България сведения, це
ните не биле още благоприятни. Стазатъ, обаче,
приготовления за сериозни сделки отъ бждащата
реколта. Въ това отношение, съ удоволствие отбелезвамъ, че мисъльта за една добре организира. на систематична търговия въ Египетъ съ този тол
кова важенъ нашъ артикулъ, която съмъ прокарвалъ и защищавалъ при всеки случай предъ наши
индустриалци й търговци, си пробива постепенно
пжть въ България. Имамъ наистина, сведения, че
плана за едно общо. представителство тукъ на иатлнте първи мелници за износъ, се проучва вече
сериозно. Надевамъ се, че въ най скоро време то
зи планъ ще намери своето приложение, за да мо
же да се използува новата реколта. Съ известни
малки жертви въ началото, съ прямъ и евтинъ
превозъ съ нашите параходи, систематичната търговия съ български брашна въ Египетъ не може
да не успее. Тъй ще бжде по-нататъкъ и съ дру
ги некои наши артикули, отдавна известни тукъ, ка
то кашкавалъ, дренови пръчки, тиквени семки и др.
Румжнст брашна. Продадени 100 тона по
стерл. 13-V2, сифъ Александрия.
Кожи и вълна. Тези дза артикула редовно
Се нзнасятъ за България. Пратките се придружавагь съ карантинни свидетелства за произходъ и
здраве, заверени отъ Българското Генерално Кон
сулство. Необходимите начални мжчнотии за издаванието и заверката на тези документи еж. вече
лреодолени и пратките заминаватъ въ изправность.
Пазаря на Египетската вълна е много твърдъ
и големи мжчнотии се срещатъ за доставянето на
исканите количества, още повече, че ставатъ вече
сделки и съ Чехо-Словашко. Цената на праната
вълна, съ 20—25% примесъ съ шарела вълна, е
днесь лир. стерл. 146, сифъ Бургазъ или Варна.
лир.
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Българското генерално консулство въ гр. Одрннъ
съобщава, че отъ 30 юний пашкулите тържища.
както тукъ, тъй и въ гр, Узунъ-Кюпрю, се закрили.
Целото производство на пашкулитЬ презъ
тази година възлиза на 146,000 кгр., отъ които гр.
Одринъ изкара 56,000 кгр. изключително бели и
Узунъ-Кюпрю — 90,000 кгр., между които 10 до
12 хиляди кгр. жълти пашкули.
Всичките пашкули отъ Узунъ-Кюпрю се пренасятъ и складиратъ въ тукашните специални ма
газини.

ШВИЖЕГШЕ НА ПДРЙХОДЙТВ.
||§з||§^Пристигнали£параходи :J
Пар. „Stadt Zaltbommen' съ: мелнични камъни
56,015 кгр., цинкъ 8,214 кгр., галванизирана лама
рина 12,975 кгр., цинкова ламарина 43,189 кгр.,
прана вълна 8,815 кгр., дегра 11,952 кгр., чугунъ
20,035 кгр., галванизирани тржби 26,321 кгр, чер
вено железо 7,170 кгр., гвоздеи 131,636 кгр., обло
железо 1,040 кгр., чемберликъ 73,090 кгр., желез
ни путрели 9,890 кгр,, плоско и обло железо 6,930
кгр., кокосово масло 12,140 кгр., путрелн 3,940 кгр.,
плоско железо 550 кгр., минерална вода 1,350 кгр,,
тенекиени изделия 270 кгр., машинни части 1,257
кгр., сухи кежи 32,903 кгр., метална стока 1,488
кгр., моторъ съ принадлежи. 1,392 кгр., железария
5,144 кгр., железни шини и пржтове 15,784 кгр.,
киселина 1,087 кгр, машинарии 354 кгр, смукат.
апарати 9,500 кгр., химикали 3,657 кгр., солна ки
селина 400 кгр., ламарина 28,000 кгр., каиши 2.171
кгр., цинкови плочи 961 кгр., масло 2,461 кгр,, катранъ 4,154 кгр, асфалтъ 392 кгр., солени кожи
480 кгр,, електрически материали 33 кгр.
Пар. .Бьпгария* съ: парафинъ 2,000 кгр., тор
би 2,250 кгр.. риба 8,660 кгр., синка 500 кгр., манифакгура 420 кгр., лимони 1600 кгр.
Пар. „Царь Феодингидъ* сь: сардини 500 кгр,,
калофонъ 1000 кг,>., железо 20,000 кгр., масло
12,000 кгр., 'книжа 380 кгр., боя 350 кгр.
Пар. „Троя" съ: какао 560 кгр., смола 12,330
кгр,, картонъ 237 кгр,, химикали 1,380 кгр.. нишадъръ 61 кгр., ламарина 7,830 кгр, електрически
материали 144 кгр., пияна 2,000 кгр., медикаменти
, 206 кгр., каучукъ вулкан. 3,850 кгр., игли 889 кгр.,
чукбве 2,245 кгр., домашни артикули 442 кгр., аз
бестови изделия 1,272 кгр., пили 2,2б9 кср., алу
миниеви изделия 281 кгр., бронзова боя 168 кгр,,
гвоздеи 10,600 кгр., тель 5,130 кгр!, обущарски ар
тикули 1,183 кгр., железария 20,010 кгр., украше
ния 210 кгр., ккижарски артикули 866 кгр., ма
шини за месо 1,487 кгр.,-конци 342 кгр., мотори
1,216 кгр., моторни части 140 кгр., фотографическа
хартия 205 кгр., екеграктъ 5,112 кгр., терпентинъ
2,743 кгр., брави 100 кгр., сухи кожи 2,854 кгр.,
части за проз. 738 кгр,, запушалки 3,551 кгр., сода
каустикъ 6315 кгр., сувалки 388 кгр., манифактура
4,234 кгр.
Пар. „Rviemore' съ: манифактура 8,052 кгр.,
ютена прежда 11,060 кгр., кърпи памучни 11,545
кгр.. коксъ 10,450 кгр., синъ камъкъ 68,340 кгр.
моторъ сь принадл. 4,920 кгр., медь 2,695 кгр.,
шевни мкшиви и части 1,435 кгр., гимнастически
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у^еди 95 кгр., ленено маслб: 2,975 кгр.; ^лйнелеумъ
1,630 кгр., мушама 535 kfpV, 'перца за писане 45
кгр,, джамове 10,460 кг^.,;йишадър'ъ 2,280 кгр.,
прежда 9,020 кгр., шевни' конци 595 кгр,/ кадифе
1,460 кгр., юта -7,705 кгр., машинни части 1,430
кгр., слама за шапки 1,405 кгр.. принадлежи. 375
кгр, сапунъ 55 кгр., тенеке 36,724 кгр., цннкъ
5,000 кгр., гилзи 203 кгр;, вълна прана 72 кгр.,
железо 12,731 кгр., гвоздей 2,726 кгр., тржби
14,708 кгр.
Пар. „Сересъ" съ: боя 2,635 кгр., бисулфитъ
65 кгр,, хидросулфитъ 608 кгр., масла 27,296 кгр";,
манифактура 4,628 кгр., гвоздеи 32,642 кгр, амо
нячна соль 237 кгр., анилинови бои 580 кгр., екстрактъ 7,500 кгр., оризъ 5,ООо кгр., солени кожи
24,419 кгр.. сухи кожи 1,876 кгр., вълна 5,017 кгр.,
риба 4,200 кгр., изорлир. медна тель 263 кгр.
Пар. „Stadt Haarlem' съ: екстрактъ 2,273 кгр.,
гудронъ 7,332 кгр., джамове 25,740 кгр.,' чемберликъ 68.920 кгр., памучна прежда 1,231 кгр., лене
ни конци 2,895 кгр., безопасенъ фитилъ 1,840 кгр.,
галванкзираиа ламарина 5,085 кгр.; мелнични камъ
ни 2,655 кгр., памучна манифактура 140 кгр., смо
ла 2,761 кгр., преса за керемиди 7,000 кгр, жгълпи желЪза 5,185 кгр., жел%з, ламзр. 9,575 кгр., обло и
плос. желязо 127,390 кгр., ламар. 49,326 кгр, гвоздеи
37,585 кгр.,покжщнина 32 кгр., сухи кожи 42,819 кгр.
ПОМПЕ 420 кгр, пграфинъ 3058 кгр,, железни ка
си 468 кгр., железария 2772 кгр., жел-Ьзнн. прж.тове
7590 кгр., солна киселина 3152 кгр., поташъ 220
кгр., хтликзли 671 кгр., машини за месо 6160 кгр.,
фотографичееки матеркяли 618 кгр., кожени изделкя 117 кгр., бакърена тель 6151 кгр., оловни из
далия 239 кгр., леаило 878 кгр., машинно масло
2,218 кгр., машинария и части 352 кгр., дрехи 44
кгр, книга 2101 кгр., литеножъ 5000 кгр., мани
фактура 291 кгр., лой 17418 кгр,
Пар. „Dido" съ: памучна синка 3220 кгр., па
мучна прежда 3835 кгр., памучни конци -296 кгр.,
ютена материя 8650 кгр., ютени торби 5950 кгр.,
сода 5860 кгр., сапунъ 3404 кгр., линолеюмъ 920
кгр., машинни части 175 кгр., тенеке 9840 кгр.,,галваиизирана ламарина 27810 кгр., желЬзо 120 кгр.,
праздни торби 2700 кгр., конци 4082 кгр., вълна
1910 кгр., кжна 1000 кгр.

Очакватъ се да пристигнатъ параходи
. Агенция „Братя Трояно".
Пар, „Stad Zaetdam" на 24 т. м.
Агенция „Пойдъ Триестино".
Пар. „Квиринапе" на 10. VII т; г.
Агенция „Братя Раделия".
Парахода „Bosporus" отъ Д во Deutsche OrientLinie пристигащъ тукъ отъ Хамбургъ къмъ 13 т. м.
носи стоки транзбордирани отъ следните параходи:
1) Heidelberg, 2) Deutschland, 3) Lloydkahn, 4) Johanna,
5) Greiiswald.
Агенция „JC. Пайкуричь".
Пар. „Clio" се очаква да пристигне къмъ ГЗ—15
т. м. съ 150 т. разнородни стоки отъ Амсгердамъ,
Ротердамъ и Хамбургъ.
Пар. „Ganymedes" се очаква да пристигне къмъ
края на т. м. съ около 100 тона разнородна стока.

„Lloyd Triestinof.

Днесъ 5 юлий 924 год. пристигна пар. „<агаг*
съ 150 тона манифактура и колониалъ.
4

Агенция ', Бъпг. Пар. Дружество"

Пар. „София" пристигна на 13 т. м. отъ Ца
риградъ съ разни колониални стоки и др.
Пар. „Фердинандъ" се очаква да ^пристигне
къмъ 15 т. м. тзторникъ отъ Цариградъ съ разни
колониални и манифактурни стоки.:
Сжщия ще замине на 21 т. м. понеделникъ
вечерьта за Цариградъ, Пирея и останалите при
станища на лирейската линия. .
Пар. „България" заминава на 10 т. м. четвъртъкъ за Цчриградъ, Деде-Агачъ, Кавала, Солунъ,
Ппрея и др.
, ,
Пар. „София" ще тръгне на 17 т. м. четвъртъкъ за крайбрежието.

Варна, 10 юлий 1924 г.
Колониялъ.
Поради настапване на летния сезонъ, който
е почти мъртавъ за търговията, въобще на пияцата
ИМЕГОЛ-БМЪ згсгой.
Сделки ставатъ м>юго малко.
ЦеннгЬ съ малки изключения оставатъ почти
сжщите.
Захарь на ^бучки въ каси отъ по 50 кгр. лв.
29-70 а въ каси отъ по 25 кгр. лв. —-•—, захарь ситна
лв. 27-40;. чехословашка 28 50, кафе I 88 лв. кгр.,
„Рио" типъ 85 лв.; оризъ пловдивски ,23-50 лв.,
женувски 21—22 лв., английски 18 лв.; масло дър
вено I 66 лв., II 65 лв.; рапично-40 лв;; соя 48
•
лв.; маслини 28 — 32 лева кгр.; сапунъ тур
ска 37*50 лв., марсилски 840 -850 лв., марсилски местенъ —780 лева, сънлайтъ 1550—1800—2100 лв.,
типъ сънлайтъ Nobla 1400—1650—1850 лв.; черъ
пиперъ 65 лв.; бахаръ — 75 лв.; канела 80 лв.;
кжка 70—85 лв.; джвка 210—215 лв.; чувенъ 45 лв.;
лимон, кислота обикновена 105, на плочки 110 лв.,
тамянъ екс. 75 лв., обикновенъ 50 лв.; фъстъци
— лв., сяра на бучки 9 50 лева, сяра на прахъ
8-50 лева, стипца 8 50 лв; саламакъ 34 лева; нишадъръ обикновенъ 35 лева, синка 28—36 лева;
сода бикарбонатъ 11-— лв., сода за пране 560 лв.;
зачка 4—4-50 лв.; сода каустикъ 16-17 лв.; книга
сива 13 лв.; книга жълта 12 лева; сардели
лв.;
леблебии 18-— лв.; елеме 21-— лв.; свещи екстра
52—54 лв., първо 48—50 лв.; халва таханъ 32 лв.
кокосово масло 52—56 лв., чай 165, 180/85 лв.;
рошкови —10 20 лева, лимони италиански 550 лв.
каса; калай
лв., вжжа италиянски 74лв.;
кжнапъ итал. 110—280 лв., върви германски 90 лв.,
рафия 20—24 лв„ мажунга екстра — 25 лв., джа
мове белгийски до 40 цола 900 лв., отъ 40 цола
нагоре 1100 лв., червенъ пиперъ испаи. 50 лв.; кг>
фи цинкови № 1 1 — 39;лв.)*№ 12 — 41 лв., № 13
— 43 лева.
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Балдерстонъ № /i2—740—750 лева;
14—750—765 .
16—765—780 „
18—780—795 .
20—795-810 ..j'
22-810^-825" „
24—825-840 .'
Креспи II- № Vio—645—650 лева;
Креспи № 8/i2 — 730-735 v Креспи I № 14—715—725;лева;
Суланъ есмеръ Vio—550—560 лв.;
Суланъ кастжръ Vio—640—650 лв.;
Суланъ обикновена боя 660 лв.; кжвракъ
обикн. боя 870—890 лв.; индиго суланъ мъстна боя
„Соколь'690—700 лв.; индиго кжвракъ м. б. „Coколъ" 880—890 лв.; боялия суланъ индиго английски
830-860 лв.; боялия кжвракъ английски 970-1000 лв,
алена хиндия швейцарска 925 лв. в/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 лева, оксфордъ светжлъ 25
метръ; материя 22 лева метръ.
ЖелЪзария.
Пристигания ограничени. Сдълки слаби. Ту
кашните цени еж: шина кгр. 6-—6-20 лева, обло
6-20—640 лв., подковно 640—6-60 лв., четвъртито
6-20—6-30 лв., чемберликъ 8—840 лв, пории 20,
путрели 6-50 6-80, цинкъ 28 лв. кгр., ламарина черна
№ 8-14 —13-—лв., галванизираяа 20—21 лв. кгр.,
тенеке б-вло 950-1000 лв.
Сурови кожи.
МЕСТНИ говежди мокросолени 35— лева кгр.,
кравешки 28 лева, местни биволски "мокросолени 33
лева килограма, овчи чифта 200-220 лв, кози чиф
та 140—150 лв., мадагаскаръ волски сухи екстра
75—80 лв., мадагаскаръ волски сухи II 60—70 лв.,
мадагаскаръ волски сухи III 45-50 лв., киречлии
биволски I 58—60 лв., киречлии биволски II 50 - 5 5
лв., телета дака I 70-75 лв., телета дака II 60-65
лв., телета дака III 5 0 ^ 5 лв.
Обущарски стоки.
Днешните цени еж следните:
Гьонъ мъстенъ тънъкъ лв. 75—85 кгр. гйонъ
мъстенъ дебелъ 100-120 лв. кгр., гьонъ французки
,Латилъ" 165—170 лв.кгр, гьонъ Женува I 130 лв.
кго.. гьонъ унгарски 140-150 лв. кгр., шевро „гри-

9.

зонъ" 65—95 лв. фусъ, шевро американско 45—55
лв. фусъ, боксъ ,,Мезониеръ" 75—80 лв. фусъ., цв-Ьтенъ 80—90 лева фусъ, боксъ „ К о р н е л и у с ъ "
65—80 лв. фусъ, юфтъ местенъ 120—170 лв. кгр.,
юфтъ француски бълъ 180 лв. и француски черъ
220 лв. кгр. Железца „Пикардъ'* 170 лв. гроса; боя
„Титанъ" черна 45 лв., цветна — 45 лв., конци кжлчищни 1-во200 лв. кгр., клечки германски 21 лв. и
гвоздеи обущарски 20 лв. кгр.
Манифантура.
Каботъ чехеки 26 50 лв. ярда, фистанлжци раз
ни 30—42 лв. метъръ, фистанлжци съ коприна 45—
48 лв. м., фистанлжкъ броше 65 лв. м., фистанлжкъ
крепелинъ 56 лв. м., фйсгаилжкъ минерва 65 лв. м.,
фястанлжкъ 120 см. лв. 90 м., жиляда 46 лв. м„
антерелкци 38—40 лв. м, басми чехеки 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 цв%тенъ докъ италиянски 32—33 лв. м.,
шевиотъ 130 см. 240 лв м., шевйотъ 130 см. 270 .
лв м„ хасета английски № № 21,000, 22,000 и 26,000
ярда 30—34 лв., хасе италиянско 80 см. 32 лв. м.,
панама 1375 лз. 38 м, панама 5011 лв. 45 м., пана
ми разни 30—34 лз 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. 69
лв. м, сатенъ 120 см. 50 лв. м., тела „Икономика"
(бълъ габотъ) 90 см. лв 36 м, тела „Икономика"
80 см. 34 лв. м., алено платно ярда 24 лв., зебло
чехеко 100 см. лв. 18 м., Тусоръ I лв. 50 м., Тусоръ
II лв. 40 м., докума 100 см. ярда 33 лв., басма за
мж.жки ризи 40 лв. м., електра 39 лв. м., дриндълъ
39 лв. метъръ.
Брашна.
Днешнитъ цени еж:
№ 00 — 9-60 лв, № 0 — 9 30

•— лв., № 4

типъ 8 60, трици едри 3-20 лв., трици дребни 3 30 лв.

Варненски стокова борса.
Варна, 10 юлий 1924 год.
Полската работа ангажирва вече всецело про
изводителите и затова пристиганията на хранитв
почти enptxa. Презъ изтеклата седмица еж прис
тигнали едва 8 вагона: 5 зимница, 2 тиквено семе,
и 1 кукурузъ. Цената на зимницата варира огь
650—700 лв. за 100 кгр. Съ една речь, на борсата
е настжпило пълно затишие.
Последното извънредно общо събрание на
борсовата корпорация, състояло се на 12 юний т.
год.; избра една комисия, която да корегира и до
пълни сжществующия правилникъ на борсата. Ко-
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Брой 40.

Икономически Известия
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Запазена марка

Телефонъ № 110.

Телеграми. „Вулканъ"

Щ КОФИ о т ъ галвачизирана ламариц ' на германски о б р а з е ц ъ /
и ЙИТОВВ тенекеджийски.

Варна

БОДЛИВД ТЕЛb галванизирана и
железна.

ПЙНТЙ, йнгропйти

в Лопати, Лизгари, Фароши и Лопатки
в

litk'iz

и кьошелици.

КуЛПОВВ з а сандъци.

за въглища.

ш Санове и Вършници 39,43,48,57 и 60 с. м.

Тегла чугунени отъ ю о гр.—so кг Р .
КрОКа за готварски машини.
СКОРЙ чугунени, четвъртити и обли
разни големини лека и тежка стока

1 ПОДКОВИ волски съ 4, 5 и 6 дупки.
| ПОРИИ типъ „Винтеръ" № № 4-12.
Щ Готова въ складъ на нови конкурентни цени. ш

I Фабриката инсталира и ремонтира ВСМИКВЙ индустриални и земледЪл- |
I ски машини и отлива отъ чугунъ и др. маши всички ш ш ш ш части. 1
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Брой 40.

Икономически Известия

12.

ЖЕИ13ДРИгВДКШ-Ш0ШП

всънот

ПУТРЕПИ отъ 8 до 30 см.
Шина, н а л л ж к ъ , х а л к а л ж к ъ
Маша л ж к ъ
всички размери.
Четвъртито въ връзки отъ б до 25 м.м.
Четвъртито на пърти отъ 22 до 40 м.м.
ОБЛО ВЪ връзки отъ 5 до 25 мм.
О Б Л О н а п ъ р т и и за ТРАНСМИ
СИИ отъ 30 до 92 мм.
О Б Л О за лостове отъ 30 до 45 м.м.
ОБЛО бетонно Ю до 19 м/м дълго 12 м.
ЖГЛОВО отъ 15 до 50 м.м.
Обръщателии трупици, Бехерови
трупици, Л е м е ж и , Чересла, Коси.
ТЕЛЬ галванизирана, ГВОЗДЕИ подковни, ЛАМАРИНА черна дебела,

НА

Телефонь * 198.

ЧЕМБЕРЯИКЪ всички размири.
ЛАМАРИНА галванизирана № 12 и 14.
ГВОЗДЕИ белгийски въ каси по 25 нгр.
нето пъленъ чешитъ
Стомана ГРАФЪ Т У Р Н Ъ въ каси по 50
, кгр. нето всички кумера.
Ж Е Л Ь З О ШВЕДСКО.
БАКЪРЪ (Лукатъ) I ао качество Гер
мански на дъна и на листи.
Джамове белгийски
Т р ж б и водопроводни черни отъ-1/*-2 цола
Гвоздеи големи страително за мостове и др.
Лопати европейски.
ПУРИИ и ОСТИ Winter, Б А К Ъ Р Ъ
на дъна и листи.

П*НТЬЕ

Д ж а м о в е , гвоздеи — телени, Галв. т р ж б и , бакъръ и вси
чки видове железария, калай, сапаматъ, нмшадъръ.

ЦЕНИ КОННУРЕНТН

КАНТОРА

2 Й Е Т А Ж Ъ НАДЪ

ЕЛЕНСКА

БАНКА.

За телегр. СИМЕОНОВЪ

Телефонъ № 6 1 .

I

кемме
пое
Отделъ комисиона
зърнени храни и варива.

дпва бързи информации и прави ш ronton улеснения но клиентитЪ си.
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