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СЕДМИЧНО

ИЗДАНИЕ

НА:

Шгшо-Иидусшалната Камара и Стоковата Борса в Варна.
Урежда Редакционен Комитет.

Всичка що се отнася г "ш т а ч е и ш t e r r a се изпраща да Езрасигаата Т й р п м и -И зд тр ззш Кзнарз.

Движението на напиталите през пър
вата половина на 1923 година.
Емисии.

Според събраните сведения за но
ви емисии, обявени през първите
шест -месеца на сегашната година,
общо казано, сжбрани сж 72 мили
она лева в новообразувани акцио
нерни дружества (15 на брой и с 13
миАиона лева капитал) и в нарастване
основните капитали на 35 дружест
ва иа сума 59 милиона лева. Кжм
тая сума требва да прибавим и 40
хиляди швейцарски франка в едно
ново тжрговско акционерно дру
жество.
Срещу този новоформиран, изоб
що, акционерен капитал имаме 16
милиона лева основен капитал на 8
ликвидирали през сжщия шестмесе
чен период акционерни дружества
и 12 милиона на 3 слели се с дру
ги акционерни дружества.
Кжм това отегляне на 28 мили
она лева требва да прибавим и едно
намаление сжс 300,000 лева на ос
новните капитали на две дружества.'
I. Нови акционерни дружества.
Основ. кап. х, лз.
номнн, - внесен.

9 индустриални д-сгза 30.600 10,930
2 превозни д-ства
1.000 - 300
4 тжрговскн д-ства
2.300
1.740
' Всичко 15 д ства 33.900 12.970
плюс 40 хил. швейцарски франка.
Новоформираните дружества на
брой 15 сж дали едва 13 милиона
нови емисии, когзто тжкмо на тол
кова излизат емисиите — произхо*
дящи, което ще видим по-долу, от
нови вноски кжм основния капитал
на стари акционерни дружества.
Сжществензта част новоформирания припадат на индустрията.
От четирите нови тжрговскн дру
жества едно е основано в Цюрих с
100,000 швейцарски франка капитал
за тжрговия „с тютюн, а неговия
клон в София ще работи с 40 хи
ляди швейцарски франка.
Други още две тжрговскн дру
жества работят с ' чуждестранен ка

питал, чрез представителство в Бжлгария: едното с един милион лева,
донесени от Холандия за тжрговия
с тютюн, другото с половин мили
она лева белгийски капитал, ще извжршва всекакви тжрговскн и ин
дустриални операции.
Сумата на емисиите при новооб
разуваните дружества требва да на
малим още с приносите в неколко
от тях. За сжжалепие, немаме още
сведенията относно вида и височи
ната иа тези приноси. Че приноси
има се вижда от факта, че некои от
образуваните акционерни индустриялни дружества сж произлезли от
сжществуващи по-рано индустриал
ни предприятия.
Индустриалните дружества с а :
кожарски и мелничарски по две, и
по едно текстилно, керамично, мин
но, химическо и строително.
Както виждаме, обявените до края
на юннй т. г. новообразувания на
акционерни дружества с местен ка
питал сж дали сжвсем слаба сума
нови емисии.
Не по-добре стоят, както споме
нахме вече, вноските кжм основния
капитал, но значително по-висока
са увеличенията на основния ка
питал, поискани от стари акционер
ни дружества. — Следнята таблица
дава ясна сметка за тези два вида
емисии.
II. Нарастване на основния капитал.

-- вноски увеличения
Дружества
бр. х. лв. бр. х. лв.
1. Кредитни
7 7.305
1 5.000
2. Индуетр.
9 4.520 12 34.000
3. Тжрговскн 4 1.280
2 7.000
Всичко 20 13,105 15 46 000
И тук индустриалните Дружества
стоят на пжрво място; дори в уве
личенията на основния капитал сжставлязат главната част нови еми
сии. Най крупното увеличение при
надлежи на новооснованото минала
та година дружество за електричес
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ка енергия „Орион“ — 10 милиона
лева, и на свжрзаното с него дру
жество „Гранитоид“ — 5 мил. лева.
Едно по ново индустриялно кера
мично дружество .Фаянс“ — гара
Асеново, увеличи на два пжти своя
капитал от 1,600 хиляди на 10 ми
лиона лева.
Само едно кредитно дружество е
увеличило своя основен капитал:
Ф р а н к о * Белгийското командитно
дружество А. Куюмджийски се пре
образува в акционерно дружество
Франко-Белгийска банка за Бжлгария, като увеличи своя капитал от
20 на 25 милиона лева. И така, за
местен капитал в увеличенията оста
ва сумата 41 милиона лева.
Но и тая сума требва да намалим
още, защото в отбелезаните увели
чения има две дружества, които
обявиха увеличения чрез преоцен
ка на инвентара си и чрез отделяне
от печалбите си.
Много предприятия изнемогват
под тежестта на паричната криза.
По липса на вжзможност за задо
воляване, те не са се обжрнали
кжм публиката с подписки на нови
капитали. А сжмнително е дали всич
ки подписки и поискани суми ще
бждат покрити. Има дори дружест
ва, които отложиха или оттеглиха
обявените позиви за искане вноски
или увеличения на основния капитал.
Общата сума нови емисии от 72
милиона лева, както виждаме, треб
ва да намалим значително, за да по
лучим фактически новите емисии в
местен капитал. Требва да извадим,
преди всичко, сумата на приносите
при новите образувания, после чуж
дестранните капитали било в новите
дружества, било в увеличенията и
най-сетне фиктивните емисии, джлжими на печалби или преоценки на
имущества.
III Всички емисии.

_
капитал
Дружества
основен внесен
1. Кредитни
12.305
2. Индустриялни
49.450
3. Превозни
300
4. Тжргрксци
10.020х)
Всичко 72.075 х)
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- Както В Миналото така и сега Ста
то полугодие, на сегашната тодана,
ако се изпълнят, требва да считаме нимъка заема и едно от първите
за утешително проявление на бъл места и в пашкулното производство.
гарската народна предприемчивост. И тан гОДина в Станимъка са про
Ние требва дори да се очудваме, дадени около 100,000 кгр. пашку
че при съвсем трудните създадени ли» главни купувачи йД конто съ
_
Ликвидации,
условия на капитала, са Се намери били българската Земледелска Бан
Паричната криза и големите ко ли предприемчиви хора да намерят ка, която има тук модерна пашкулебания на лева правят много неси и съберат капитали за да заработят ло-сушилня и местната производи
гурни търговските сношения, ето с добрата надежта на вразумяване телна лозаро-буба река кооперация,
защо липс^за. на средства и стопан в ръководните ссщестееки кръгове която брои над 1600 члена коопе
ратори.
ското разстройство се проявяват осо и с вера за по-доГро 'ъдащ е.
Към горните Производства ще
Сп. Ганев.
бено в прекратяването на много
трябва да прибавим, че станимъкчапредприятия.
йи обработват няколко хиляди де
Ред акционерни дружества се на
кара чалтъци, значително овощни и
мират в застой, или в периода на
3—4000
декара зеленчукови гради
едно полумъртво състояние, или в
(Бегли пътни бележки).
ни, от . където се продоволствува
навечерие на несъстоятелност, или
Един от градовете на Ю. Бълга по-големата част на балканското насе
пя. лл път да се обяват в ликви
рия, който през последните години ление.’
дация.
До колко, изобщо, населението
Обявени в ликвидация или в сли силно привлича вниманието, както
ване имаме през първите шест ме на пътника, така и на търговския на Станимъка е изцело ангажирано
сеци на сегашната година 11 акцио свят в страната по растежа на на в разна полска работа, се вижда от
нерни дружества с 28 милиона лева с е л е н и е и главно поради бързото това, че, ето вече август * месец, а
си стопанско-икономическо разви снопите невързани лежат по нивйосновен внесен капитал.
тие, е град Станимъка. Благодаре виге и че за надници се заплаща по
Ликвидирали дружества.
ние на настанените в него тракий 60—80 лева за 12— 14 годишни де
ски
бежанци, които в отредения им ца и от 150—180 лева за възраст
внесен основен капитал
1 кредитно
3.000
х.л. квартал, чрез упорития си труд, съ ните.
За щастие, тая година станимъ2 индустриялни
1.000
х.л. успели да издигнат доста големички
1 превозно
1.050
х.л. и хубави къщи, населението на Ста- ‘ кчани се радват на една от най-ху
3 търговски
9.000
х.л.- нимъка, българския елемент на ко бавите реколти. Особно добри с ъ
1 земледел.____ ________ 1 762 х. л. ето започва да надделява, днес брои царевиците, тютюните и цвеклото,
над 15.000 жители. • .
също добре се развиват и оризи
Всичко 8 дружества: 15.812 х. л.
"лавния поминък на сганимъкча- щата.
ш„ до сега е бил
лозарството,
Слети дружества.
Лозя има повредени, но има таки
заемащо около 15,000 декара, ала ва с небивало плодородие. Това ко
1 кредитно
11.000 х. л. напоследък, вследствие болести по
1 търговско
400 х. л. лозята и поради туй, че тютюнопро ето неволно привлича погледа на
1 осигурително
600 х. л. изводството обещава по-добро бъ- минувачите и остава неизгладимо
впечатление е, че до като едно ло
Всичко 3 дружества: 12.000 х. л. даще, лозарството постепенно се из зе е напълно компрометирано, с ъ 
местя от тютюнопроизводството и
Първо место между прекратените последното става извор за поминък седното край него се радва на от
личен плод. Дори такоЕа нещо се
дружества вземат търговските.
и благосъстояние на населението от констатира в едно и същ о лозе.
Лошото финансово положение на града и околността.
За всичко това думата имат специ
страната се е почувствувало найСпоред данните на общината тая
бързо от търговските предприятия. годишната тютюнева реколта, коя алистите, ала и простосмъртните
Много от последните са претърпе то е и една от най добрите до сега, вече долавят и разбират, че добър
ли през изтеклата година огромни обещава да даде едно производ плод с ъ дали тия лозя, моментите
за пръскането на които с ъ били
загуби, които често надминават по ство над 400,000 килограма.
най-навременно използувани.
ловината от основния капитал, та
А че производството тук се бър
край обявените вече в ликвидация, зо засиля и че Станимъка се разра
Колкото в .търговско-стопанско
много други търговски акционерни ства в един важен тютюнопроизво- отношение можем да зарегистрира
дружества едва се държат още на дителен центр, за него най-красно- ме бърз подем на Станимъка, осо
крака.
речиво ни говорят откритите мно- бено от като се прокара шосето за
Големи са загубите изобщо на гобройни контори от разни коопе Чепеларе, толкова в индустриално
акционерните дружества, произхо- рации, дружества и компании и . отношение, въпреки постоянния
дещи от задължения в чужбина, по строящите се от тех. грамадни по шум на ^пълноводната река Чая,
ради големите скокове в камбиял- стройки за тютюневи складове.
която прорезва града на две, не мо
нитЬ курсове.
Ний виждаме наред с местните жем отбележи нищо особено.
Ликвидиралото кредитно дружес - производителни кооперации: „Асе
Само 4—5 мелници се ползуват
тво е една софийска банка, обяве
нова крепост“, „Станимъка“, „Хвой от буйните води на тая река.
на в несъстоятелност.
За индустриално заведение можем
на“, да се настаняват разни карте
Освен прекратените дружества ли, консорциуми, компании като: да посочим само спиртната фабри
требва да отбележим намаляването „Ориент Табако“, „Никотея“, „Но ка на Ганеолу — струва ни се найна основния капитал в едно кредит ва тракийска компанията др.
старата в България, към която мо
но и в едно търговско дружество
В Станимъка има й две тютю- жем да прибавим» огце фабриката
на сума 200 хиляди.
,неви фабрики, едната от които тая за сърми и гайтани на Адроке &
Колкото и малка да е сумата на на кооперация „Асенова крепост“, е Алсант.
обявените нови емисии през първо една от най-големите в страната.
Тук има още 2—3 работилници

х) плюс 40 хил. швейцарски франка.
И в общата сума емисии' индус
триалните предприятия дават глав
ната сума — повечето от две трети
от всички емисии.
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за искуствени цветя и 2—3 табачни
работилници.
Верно е, че има ред проекти за
използуване на тая достатъчно п ъ л 
новодна река, дори по некое време
се е пристъпило и към техното ре
ализиране, обаче факт е, че до днес
нищо не е извършено и всичко по
чти окончателно е пропаднало.
Днес вниманието на Станимъшката община е, да докара, колкото
се може по-скоро, каптираната вече
вода за пиене, находяща се в ме
стността Клувията, при Бачковския
монастир и да свърже- на лични
средства града с железницата при
крумово. Обаче, общината това не
ще може да стори до тогава, до когато не получи поискания от д ъ р 
жавата за тая цел заем.
Заслужава още да отбележим, че
Станимъка, със своите приветливи
и здравословни височини, заема ед
но от първите места сред нашите
курорти. Първо место тук държи
прочутия Бачковски монастир с 60
—70 стаи; монастиря св. Петка с 30
стаи, св. Кирик 25—30 стаи, св; Ни
кола, село Куклен и пр., където сто
тици охолни и отрудени семейства
намират покой през най-силните ле
тни горещини.
От изложеното до тук става по
вече от очевидно, че свързването
града Станимъка с железнопътни,
а заедно с това и околните балкан
ски поселища, с по-леки съобщения,
е една крайна въпиюща нужда, ко
ято държавата дължи своевременно
да удовлетвори, още повече, че станимъчани с ъ решили да правят раз
ходите за своя сметка.
Здребечков.

ВЖ ТРЕЩ ЕН ОТДЕЛ.
Заповед на Варненското пристанищно
управление.
*

Под № 240 от 15 август т. г. Вар
ненското пристанищно управление
е издало следнята заповед:
За извършване на житно-вагон
ната преносна служба в пристанищ
ния район, понеже досегашните ра
ботници за неизпълнение на правил
ника за преносната служба с запо
вед № 199 от 14. VII. т. г. съ! обя
вени като несьществующи в при
станището и в последствие заявиха,
чрез свои представители, че не мо
гат да се подчинят на установения
ред по преносната служба, в пристаг
нището се назначават от 16 август
Д. Стефанов, М, Хасанов, И. Мехмедов, А. Михайлов, 3. X. Димитров,
М. Емурла, А.. Зекиров, Лазар Ва
силев, Ради Стоянов, Б. Бонев, П.
Атанасов, М. Даудов, К. Стоянов,

С. Бъчваров, К. Юсеинов, Г.'И ва
нов, Ш. Исмаилов, И. Исмаилов, Р.
Алиев, О. Хасанов, X. Омеров, А.
Бекиров, Р. Алиев, Ф. Арифов, С.
Зия, Т. Шивачев, Ан. Сивков, К. Ха
санов, X. Киреджели, Г. Бакалов, Ив.
Иванов, Т. Трифонов, С. Костов,
Димитр Атанасов за работници преносвачи, които да образуват пред
варителната по правилника за пре
носната служба житно-работническа
група.
Надзора върху тая група се въ з
лага на старшия моряк при управле
нието Атанас Фотев, а за непосред
ственото ръководене на работата и
работниците се назначава Ради Стоя
нов за временен надзирател до про
извеждане па избор. За касиер на
групата се назначава Апостол Миха
йлов. Последния е задължен да за
веде приходо-разходна книга, в коя
то да вписва получените суми за
извършена работа и раздадени та
кива на работниците.
Надзирателя да води надкични
листове, в които да се вписва присътствието и отсътствието на работ
ниците от работа.
Пред вид на горнйото, Варненско
то присганищно управление пред
лага на заинтересуваните търговци,
комисионери и др. да извършват
работата си с новоназначените с тая
заповед работници, като за такива
се обръщат направо към старшия
моряк от’ управлението Атанас Фо
тев, който веднага ще нарежда съ
ответното до работниците.
До като от назначените работни
ци има свободни, не се разрешава
да се вземат други работници.
Старшия моряк Атанас Фотев да
снабди норл—■'яачените с лични
карти, върх'-’ лО""то притежателите
им след 10 дни да залепят порт
рета си. ~
Изпълнен 'ето на настоящата за
повед се възлага ьа старшия моряк
Атанас Фотев и пристанищната по
лиция, като последната се поканва
да гарантира на новоназначените
свободата на работа.
Препис от настоящата заповед да
се връчи на старшия моряк Атанас
Фотев, на пристанищния пристав, на
търговската камара и стоковата бор
са за разгласяване, и до г-да градо
началника и окръжния управител за
сведение.
Питиепродавците на едро искат кредит.

Сдружението. на варненските питиепродавци е подало следното за
явление до Висшия стопански съвет
при Министерството на финансиите
в София:
^
На 15 август 1923 год. търгов
ците на спиртни питиета в гр. Варна,
събрани на заседание за да обми
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слят по какъв начин биха могли да
се снабдят с парични средства по
случай предстоящия гроздобер {и,
като взеха пред вид, че общата па-,
рична криза в страната е засегнала
твърде чувствително търговците на
спиртни питиета на едро и свъ р
заните икономически с тях еснафи.
— кръчмари и маса др. дребни с ъ 
ществувания в областта на лозар
ството и винарството.
намират:
Че е крайно необходимо държ а
вата, чрез Народната банка, да ни
даде нуждните средства от кредита,
който ще бъде отпуснат на инду
стриалци и търговци, защото:
1) Ние с своята търговия даваме
на държавата една доста внуши
телна сума в приход на държавния
фиск;
2) Благодарение на това, че ние
посредничим за пласиране на спирт
ни {Питиета, подпомагаме родното
лозарство, овощарство, спиртоварство и бирепроизводство;
3) Че с кредитите, които даваме
на дребните еснафи кръчмари, ние
подпомагаме прехраната на маса
дребни съществувания и работници.
4) Че при това затруднено поло
жение на паричния пазар, лишени
от ефтиния кредит на Народната
банка с окръжното № 24 от 26.V.
1922 год. на бившего правителство,
ние сме принудени да прибегваме
към заеми до частни банки и лих
вари, които ни вземат непоносими
проценти и лихва.
За тора, молим почитаемия Сто
пански съвет да ходатанствуаа пред
господина Миннстра на финансиите
да бъде отменено горното окръж 
но и ни бъде разрешено да се
ползуваме с заеми от Народната бан
ка, както и другите търговци.
Изложение в Бруса.

Испанският вице-консул в Варна,
натоварен да представлява турските
интереси, съобщава, че на 15 септемврий т. г„ годишнината от осво
бождението на Бруса, ще се открие
едно общо изложение в тоя град.
От 15 септемврий до края на октомврий, чужденците, желающи да
посетят изложението, ще могат да
получат виза без предварителни
формалности и ще се ‘ ползуват с
всички улеснения по пътуването за
Бруса и обратно.

Несжстоя-епност.
Варненския окръжен съд, граж
данско отделение, в публично съ*
дебно заседание на 7 август през
хилядо деветстотин двадесет трета
година, в състав: Председател: В.
Д. Стойков и членове: Киро Ненов
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и Ев. Воденчаров, при подсекрета
ря Лука Кулеков и при участието
на зам; прокурора Д. Драгулев, раз
гледа до!сладваното от председате
ля ч; т. дело № 225 по описа за
1923 г. по заявление вх. № № 17,145
и 17,146/923 г. за обявяването в не
състоятелност варненския търговец
Димитър Вълчев.
Воден от изложеното и въ з осно
ва на чл. чл. 651, 652, 658, 660, 672,
680 и 681 на търговския закон* съда
РЕШ И:
I. Обявява в несъстоятелност вар
ненския търговец с манифактурни
стоки Димитър Вълчев, с временна
дага за спиране на платките му 11
юлий 1923 год.
II. Назначааам за временен син
дик по несъстоятелността на Д. Въл
чев варненския адвокат Д. Перелингов.
III. Натоварва се председателя на
съда В. Д. Стойков с надзора на
управлението на несъстоятелността.
IV. З&поведва запечатването имо
тите на несъстоятелния, кьдето и
да се намират те.
V. Кредиторите да се съберат в
залата на съда за съветване върху
окончателното назначавание на син
дика на 27 август 1923 год. в ЗУг
ч. сл. обед — 157г часа.
VI. Вземанията да бъдат пред
ставени в съда до 7 септември 923
година.
VII. Освидетелствуването на креансите да стане, на 28 септември
1923 г. в ЗУг ч. сл. пладне — 1572
часа. .
VIII. Заповедва ка несъстоятелния
в три дни да представи една рав
носметка, изправена по *правилата,
изложени в чл. 653 от търговския
закон, както и търговските си книги.
Решението подлежи на обжалване,
по реда, указан в чл. 661 от тъ р 
говския закон.
Председател: (под.) В. Стойков.
Членове: ( g»PR° Ненов\ Е. Воденчаров.
П.-Секретар: Кулеков.

З а я ш ч и й с к и о тд ел .
50 милйонния занаятчийски кредит.

С постановление от 22 август, ми
нистерският съвет е решил, щото
Българската народна банка да от
пусне на Българ. центр. кооперат.
банка, с 672% годишна лихва, един
кредит от 50 милиона лева за зана
ятчийски заеми. Тоя кредит ще се
раздава с лихва не по-голема от 9
— 10%, а именно:
В размер до 5,000 лева личен
кредит;

Йрой 4(з

покупките вземат и посетителите от
вътрешността на Германия. Предло
женията са извънредно много и това
се чувствува особенно резко поради
съвсем незначителните търсения,
въпреки намаленото производство.
На първо место продават се и се
купуват стоки* които са в наличност
и то винаги срещу каса. Население
то в Лайпциг, което е очаквало голем наплив от посетители, е твърде
разочаровано от числото им и това
разочарование се чувствува особено
в надутите цени. На 26 август ве
черта са били затворени, глобени
или принудени да намалят цените си
17 ресторанти и бирарии, където за
1 чаша бира са искали над 400,000
марКи или около 10 лева. За целта
има назначена специална комисия,
която проверява цените по всички
локали, дето се продават съестни
продукти, питиета и др.
Най-незначителни са сделките за
детски и др. играчки, което се от
дава на липсата на купувачи от
чужбина. Особенно американците
изнасяха преди много от тоя род
артикули за родината си и повечето
посетители от Америка търсеха и
Нови искания на занаятчийския съюз.
закупуваха подобни леки стоки по
Занаятчийско-професионалния съ панаирите в Германия. През тоя
юз е предявил следните нови ис-’ сезон, обаче, много малко амери
канци са се решили да посетят
кзния:
1. Отпуснатия 50 милионен кредит Германия поради смутовете там.'
да се увеличи на 200 милиона лв.
2. От тоя кредит да се ■ползуват Р0МЖНИЯ.
всички занаятчии и професионали.
Заеи в Америка. Неотдавна в рости, а не само занаятчиите, призна мънския печат се появи съобщение,
ти от закона за занаятите.
според което в Букурещ е пристиг
3. Лихвата да се намали до 7—8% нал един представител на американ
4. Да се прокара принципа на ската бзчка Морган с цел да разу
текущите сметки.
чи условията и възможностите за
5. Да се представи на занаятчий сключването на един ромънски за
ството в всеки град да реши, коя ем в Съединените дати.
- банка да му раздава кредита — по
Според' в. Аргус, групата Мор
пулярната, Бълг. народна банка или ган е предложила на ромънското
Бълг. землед. банка. Това е особно. правителство един заем от 10 ми
важно, защото условията в разните- лиона долара, предназначен за по
градове са различни.
добрение на железопътното дело,
Основното искане е, обаче, там за възстановяването на опустоше
където има, или ще се създадат за ните през войната области и пр.
наятчийски банки, раздаването да Американската^ група ще закупи и
стане сама от тях.
предаде на ромънското правител
ство, като една част от заема, ромънските съкровищни бонове, кои
то се намират на американския-па
зар, а другата част в леи. Лихвата
ще бъде 47в% и емисионната цена
ГЕРМАНИЯ.
от 9буг; изплащането заема от стра
Панаиря в Лайпциг. Тази година на на Ромъния ще стане в леи през
панаиря в Лайпциг е много слаб. 1973—2023 год.
Числото на купувачите е много поЗаема щел да бъде гарантиран от
малко, отколкото през миналия па приходите на държавните монополи.
наир. Холандци, швейцарци и чехи
Новата реколта. Ромънското прави
— които са посещавали винаги ма
съобщава, че всички сведе
сово панаиря и са правели най-мно телство
ния, които пристигат от вътрешноста
го покупки, тоя път срешат се мно
го наредко. А англичани и амери на страната върху тазгодишната ре
канци почти няма. Слабо участие в колта, са много добри.
В размер до 30,000 лв. с гаранти;
В размер до 50% от цената на за
ложените стоки — варантен кредит.
Заемите ще се раздават от попу
лярните банки, а там дето нема та
кива, от клоновете на Бълг; народ
на и земледелска банки* а също и
от занаятчийските банки. При тия
последните ще се образуват, зана
ятчийски сЖвеМи, които ще опре
делят нуждите и кредита на зана
ятчиите.
Кредитът ще бъде постоянен', а
не срочен, н заемите ще се отпу
щат по опростена до минимум про
цедура само за производителни це
ли. От известна част на лихвите,
които ще се получат от заемите,
Ще се образуват фондове за устро
йване на изложби и раздаване пре
мии на деятелни занаятчии за усъвършенствуване.
Една комисия, състояща се от по
един представител на министерст
вата на финансиите, промишлеността
и труда, на банките и на занаятчий
ството, ще изработи правилника,
уреждащ техническата страна на
въпроса.

ВЖНШЕН ОТДЕЛ.

Брой 46.
Реколтата на царевицата и ечмика
обещава да бъде отлична и се сра
внява на най-плодородните години.
В някои окръзи, където земледелието е особенно развито, катоД елиорман и Власка, реколтата едва
ли няма да надмине и най-плодород
ните години ,в Ромъния, като 1907
год. и др.
Реколтата на захарно цвекло обе
щава също да бъде много добра и
тя ще позволи да се покрият в ъ 
трешните нужди. Тя е особено до
бра в Банат.
Само реколтата на жито е лоша,
даже по-лоша от миналогодишната,
която също не беше добра. Все пак
в Ромъния се надяват на износ.
Вследствие на проливните дъждове
качеството на житото тази година е
по-долно от това през миналата го
дина. Засеяната площ се изчислява
на 2,550,000 хектара; и там смятат
да получат 1000 кгр. на хектолитр,
което ще даде 255,000 вагона, от
които 210,000 ще бъдат нуждни за
вътрешната консумация и за семе;
значи само около 45,000 вагона ще
могат да се изнесат.
Дефлацията Паричната криза за
почва да се чувствува на всякъде
из Ромъния. Националната банка от
пуща само 20% от исканите креди
ти. Големи и сериозни предприятия,
тсоито търсят пари за спешни нуж
ди, требвало да плащат лихви д а
леч над законноустановените. Липса
та на пари в пияцата се Отдава на
'политиката на дефлация, която пра
вителството води от известно време
насам. Тази политика на дефлация
среща жива опозиция между т ъ р 
говските и индустриални среди.

Стр. 5.
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ЦАРИГРАД 20. VIII. 23.

Българската легация в Цариград,
в седмичния си бюлетин от 20 и 27
август т. г., съобщава следното за
цените на разните продукти в ца
риградското тържище.
Зжрнени храни.

Пристягания: от България 210
тона, от Тракия 45 тона и от Аме
рика 2700 тона.
r.v

Цени на едро.

ЖчШо. Българско, насипано, обе
змитено, оката 14% гроша. *
Щито. Аржентинско, насипано,
обезмитено, оката 13% гроша.
ЖиШо. Манитоба, насипано, обе
змитено, оката 14 гроша.
. Ржж. Насипана, обезмитена, ока
та 97а гроша.
Царевица, фоб, насипана, обезми
тена, оката 77а гроша.
Ечмик. фоб, насипан, обезмитен,
оката 8% гроша.
Брашна и трици.

Пристигнаха от Америка . 400
торби.
Седмична консомация, приблизизително 30,000 торби,. ,
Съществуващ сток, приблизител
но 80,000 торби.
Цени.

Български нема продажби, пора
ди липса на пристягания.
Американски Кондор гроша 1070
торба 637а' кгр.
Американски, Нелсон, гроша 1100
ТУРЦИЯ.
торба 6372 кгр.
Американски Фърст-клер гроша
Според едно съобщение от Ангора, водят се по настоящем пре 840 торба 637г кгр.
говори между една голема англий-1 Американски Амазон гроша 700
ска финансова група и германците торба 637г кгр.
Местни от жито Манитоба гроша’
— притежатели на железнопътната
линия за Багдад. Англичаните искали 1080 торба 72 кгр.
Местни от българско жито гроша
да откупят тази железнопътна' -ли
1075 торба 72 кгр.
<©>
ния и германците били наклонни да
Австралийски
Бест
гроша
1120
им отстъпят предприятието.
Преди войната англичаните пра-_ торба 68 кгр.
Трици. Едри обезмитени, оката 47*
веха много пъти опити да вземат
това предприятие в ръцете си и по гроша.
Трици. Дребни, обезмитени, оката •
неже германците по никакъв начин
не се съгласяваха да им го отстъ 474 гроша.
пят,-от Лондон отправиха не един
,
Варива.
път недвусмислени предупреждения
Фасул. Среден транзит оката
към Берлин. ■Англичаните считаха
проникването, на германците в въ; 13—137а гроша.
Фасул. Едър, ипек, обезмитен,
трешноста на Анадола като един
акт на враждебност спрямо тех и 32 гроша.
открито заявяваха, че с своите жеМлечни продукти. лезнопътни мрежи в Мала • Азия,
Кашкавал.
Балкански, I-о качест
Германия се стреми да заплаши
во,
транзит,
сръбски,
кгр. 93—95
-преките съобщения през Суез меж
гроша.
ду Англия и Индия.

Кашкавал. Балкански, И-о качест
во, транзит, 85—90 гроша.
Кашкавал. Ромънски, стара сто
ка, транзит 64 гроша.
Български кашкавал не пристига,
но би могъл да се продаде с 5 гро
ша повече.
Бель сирене. Одринско, обезми
тено, тенекията от 11—14 турски
лири.
Бело сирене. Българско, нема
пристягания.
Масло пресовано. Краве, екстра,
обезмитено, оката 200—210 гроша.
Масло кашкавалджийско. Обез
митено, оката 120 гроша.
Жив добитАК.

Овнешко, 1 о заклано и обезмитено,
оката 95—100 гроша 13% сконто.
Овнешко Н-о, заклано, обезмитено
оката 85—90 гроша 13% сконто.
Говеждо, I о, заклано и обезмите
но, оката 70—72 гроша 3% сконто.
Говеждо 11-о заклано и обезмите
но, оката 60—62 гроша 3% сконто.
'Биволско екстра заклано и обезми
тено оката 55—60 гр. 3% сконто.
Кокошки, добра стока, едната 80
до 90 гроша.
Пилета, добра стока, едното 40
до 50 гроша.
• *
Яйца стоте 200 гроша обезмитени.
Други стоки.

Джрвени вжглища. Сухи обезми
тени оката 5—57а гроша.
• Тиквени семки. Обезмитени оката
23 гроша.
Положението на тържището.

След големите покупки на байрама в тържището се забелезва ма
л ъ к застой.
ЦАРИГРАД, 27.VIIM923 г.
Положението на. тържището.

Застоя в търговията продължава.
Повишението в цените иа зърненита храни се дължи на спадането на
турската лира спремо здравите ва
лути (английската лира и доларъгъ
и ’пр.). Страхът за по-нататъшно
спадане на лирата е голям, поради
следните три главни съображения:
1. Заминаването на чуждите вой
ски, който пръскаха, особено в
Цариград, не сметни суми в чужда
валута.
2. Разпродажбата на съглашенскнте складове, сумите от които ще
се изнесат, в чужда валута, в стран
ство.
3. Бегството на гърци и арменци
в чужбина, които изнасят’ и капи
талите си, обръщайки ги в чужда
валута.
Това влошаване на курса на тур-
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ската лира ще тежи и за напред
вжрху тжржището.
Що се отнася до живия добитжк,
тия дни не е имало никакви пристигания на румелийска пжрзокачествена стока, която сега се тжрси много.
Зжрнени храни.
Пристигания — от Бжлгария 420
т. жито, от Тракия 30 тона.
Цени на едро.
Ж ито. Бжлгарско, насипано и
обезмитено оката гроша 133А.
Ж ито. Аржентинско насипано и
обезмитено оката гроша 137а.
Жито. Манитоба, насипано и обе
змитено оката, гроша HVi.
Ржж. Насипана и обезмитена ока
та гроша 10. .
Царевица, ф. о. б. насипано и обезмитено оката гроша 77г.
Ечмик. ф. о. б. насипан и обгзмитен оката гроша 87г.
Брашна и трици.
Пристигнали само от Марсилия
148 тона.
Консомация: седмично (приблизи
телно) 30,000 торби.
,
Сжществуаащ с то к . (приблизител
но) Л),000 торби.
Цени:
Бжлгарски. Нема продажби, пора
ди липса на пристигания.
Американски Кондор гроша 1125
торба от 63ljz кгр.
Нелсон гроша 1150 торба от 637г
килограма.
Амазон гроша 720 торба от 637а
килограма.
Местни: Ог жито Манитоба гро
ша 1090 торба .72 кгр./
От жито бжлгарско грора 1080
торба от 72 кгр.
1
Австралийски: Бест гроша 1120
торба от .68 кгр.
Трици-. Едри, обезмитени, оката
47г; дребни, обезмитени, оката 472.
Варива. Не се тжрсят.
Млечни продукти.
Кашкавал. Балкански, I кач., тран
зит,. сржбски кгр. 90—92 гр.
Кашкавал. Балкански, II к-, тран
зит. сржбски кгр.' 84—85 гр.
. Кашкавал. Ромжнски, стара стока,
транзит кгр. 64 гр.
Кашкавал. Бжлгарски не пристигна,
но би могжл да се продаде с 5 гр.
по скжпо.
БеЛо сирене. Одринско, обезмите
но, тенекията от 1072—11 т. лири.
Бело сирене. Бжлгарско, нема при
стигания.
Масло пресовано, краве, екстра,
обезмитено, оката 222—210 гр.
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да не се развали от големите горе
щини, тжрговците бжрзат да про- дздат и се задоволяват с много
Жив добитлк.
малки печалби. Ето защо, тук има
Овнешко, I к. заклано и обезми кашкавал, който се продава 12—13
тено 95—100 гроша о к а т а + 13% гр. егип. оката.
Строителен материал. Грамадни ко
сконго.
Овнешко Н к. заклано и обезми личества джеки пристигат почти все
тено 85—90 гроша оката + 13% ка седмица от Ромжния. Тжрсят се
наи-много чамовите джеки, които
сконто.
Говеждо, I кач., заклано и обез тук наричат „бело джрво“. На едро,
митено 70—72 гроша оката + 13% обезмитена стока, се продават гр.
егип. 610—625 кубика.
сконто.
Нашия строителен материял би
Говеждо, II кач. заклано и обез
митено, 60—62 гроша оката + 13% могжл да алиментира известна част
Биволско, екстра, заклано обезми от тукашната консомация. При слу
тено 55—60 гроша оката + 13°/о чаи, този артикул ще се третира
>специално.
сконто.
Чували калкутени. Цени циф в
Кокошки, добра стока, едната 80
транзит:
—90 гроша. '
27г либри располагаеми Порт Саид
Пилета: добра стока, едното 40
стоте шилини 67; 27г либри флотан
—50 гроша.
Яйца стоте 280 гроша, обезмитени. Порт-Саид стоте шилини 66-6; 27а
либри разполагаеми Порт-Саид стоте
Други стоки.
шилини 76-9; 27г либри флотан
Джрвени вжглища. Суха стока, Порт-Саид стоте шилини 76; 374
либри разполагаеми Порт-Саид стоте
оката 5— 572 гр. ^обезмитени.
Тиквени семки. Обезмитени, ока- - шилини 106; 5 либри разполагаеми
Порт-Саид стоте шилина 144-.
та 23 гроша.
Забележка. Макар да се продават
в
бали
от по 400, цените се опре
АЛЕКСАНДРИЯ, %\ август, 1923 г.
делят по за сто торби.
Нашият генерален консул* в Алек
Захар Ява. циф в транзит: Резпол.
сандрия, в рапорта си от. 21 август Александрия Бондед двойни чували
т. г., сжобщава следното:
л. етер. тона; разпол. -Александрия
Изминалата седмица не донесе*осо- Бондед обикновени чували л. сгер.
бево подобрение на тжрговията. За- 2210 тона; разпол. Порт-Саид Бон
белеза се само едно малко и мимо дед двойни чували л. етер. 24 тона;
летно покачване на цените на па Експ. юни—юли двойни торби Алек
мука, най-крупния износен артикул, сандрия л. етер. 2Г15 тона; експ.
което- като че ли обещаваше начало юли—август двойни торби Алексан
на засилване на тжрговията, 'но об дрия л. етер. 21 тона.
щото политическо положение за-,
.Ориз. Цени на тон циф в транзит:
крепи сжществующия застой.
'Рангун № 3 разпол. л. етер. 12-7-6
Брашна. Макар да пристигнаха ав Сиамски № 3 разпол. двойни торби
стралийски брашна, цената им се л. етер. 13-10.
ззджржа на 13.7.6 и се очаква по
Кафе. Цена на тон циф в транзит:
вишение, понеже в странство има
Сантос Сюпериор. разпол. в Алек
големо тжрсение.
сандрия л. етер. 72.
Заедно с пристигналото днес ко
Пипер. Цена на тон циф в транзит:
личество от Австралия, щокжт в анСингапур № 1 флотан Порт-Саид
трепозитяте (Бондед) ще бжде при л. етер. 37. близително от 4000 тона.
Кабет японски. Цени циф в транзит:
Цени: Расп. колич. Александрия
40 ярди разпол. Порт-Саяд шиф. п. л. етер. 1312 6 тона; расп. л ц т г 20-6; 40 ярди флотан Портколич. „Еклипс* Алекс., ф. п. л. етер. Саид шилини 20-7; 30 (ярди флотан
13 15 тона; Флотан пар. „Порт-Вик- Порт-Саид шилини 15 3. тор“ л. етер. 13-7-6 тона; Флотан
Прями съобщения и ефтино навло.
пар. „ Б а р а м б а " ,л. стер;. 13'
6 3 тона; Флотан пар. „Сити оф Кан
За засилвание на обмената между
тон“ л, етер. 13-2-6 тона; Флотан Бжлгария и Египет, която в срав
пар. Валдиери л. етер. 13 тона; Експ. нение с оная преди войните е слаба,
август—септември л. етер. 11-17-6 сж нуждни прями ежоб.щенйя и ефтона; експ.. септември—октомзри. л. тин превоз. Ог всекжде слушам
етер. 11*15 тона.
оплаквания, че отджлги години на
. Кашкавал. През тая седмица нема сам параходите на Бжлгарското па
изменение.
раходно дружество не посещават
Почти всичкия-внесен тук тези вече египетските и сирийските прйдни кашкавал е от новата реколта. станища, а превоза с други пара
Сравнително още пресен. O r страх ходи, които немат прям . рейс с наМасло кашкавалджийско. Обезмит
тено, оката 120 гроша.
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злите пристанища, е бавен и струва
•скжпо. При наличността на други
трудности, с които има да се справи
нашия износ, за спечелване отново
на изгубени поради войните пазари,
тЬзи две мжчнотии би требвало да
се премахнат час по-скоро. - По кон
тракта си, параходното дружество е
длжжно да джржи Александрийска
та линия и, колкото по-скоро тол
кова по-вече ще услужи на нашата
тжрговия с южните пазари.
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кгр., кожи 53121 кгр., сапун 35929 кгр.,
вжлна 6180 кгр,, гйон 6056 кгр., прана
вжлна 1100 кгр., вжлнена манифактура
2403 кгр., железария 1176 кгр., фастжци 6708 кгр., хартия 13070 кгр,, на
хут 1200 кгр., лой 14162 кгр., захар
10341 кгр., бои 1700 кгр.
Парах. „Бжлгария“ с: сардели 2800
кгр., сакжз 740 к гр , джрвено масло
65020 кгр., сапун 8400 кгр., манифак
тура 1432 кгр., кабот 2205 кгр., на
хут 1950 кгр., рибено масло 600 кгр.,
желад 10000 кгр.
К у р с —- ч е к о в е :
Парах. „Монтенегро “ с: сапун 17140
(в египет. грошове).
к гр , сусам 10000 кгр., прана вжлна
5614 кгр., вжлнени платове 768 кгр.,
Покупка
Продажба
кйоселе
2240 кгр,, леблебии 2500 кгр.,
Лондон 91-Vi
92 Vi лира анг.
памучна прежда 60052 кгр., вата 4000
Париж 118,3/4 119 3А франка
кгр., киселина 2011 кгр., ориз 10000
Италия 91 ли
92-V* лири
кгр., манифактура 2675 кгр., лимони
Белгия 94a/i
954/2 франка
8300 кгр., валоне 10040 кгр., канап
■Швейцария 385
388
„
1543 кгр., джрвено масло 4710 кгр., ма
Ню-Йорк
21 '32
21-42 долари
слини
2800 кгр.
.Испания
287
290
23. VIII Парах. „Г алиция “ с: ориз
Прага
63 Va крони.
12000 кгр., торби 7500 кгр., манифак
%
:
Липсата на обмена между Египет тура 4636 кгр,, кожи 7 6 5 0 кгр.
и Бжлгария е причината, за дето
25. VIII. Парах. , Меркурий “ под хо
никоя тукашна банка не тжргува с ландско зиаме с: хартия 16820 кгр., ка
бжлгарския лев. Обаче, сделки биха као 2 00 кгр., лепило 1000 кгр., маниф.
могли да станат от страна на тия, 1084 кгр., масла 29117 кгр,, кафе
които се интересуват от бжлгараГи; 7500 кгр.
те произведения и които биха зная
Парах. „ София“ с 2000 кгр. край
ли цените, практикувани в Бжлгария, брежни стоки.
Тжрговците, които могат да се за
27. VIII. Парах. „Цар Фердинанд’
нимават с вноса на бжргарските ар с: лимони 1000 кгр., масло 2000 кгр.,
тикули, отбегват да се впуснат в кожи 3358 кгр., захар 10000 кгр., чусделки, понеже не могат да пресмет вен 12000 кгр, куки 300 кгр. торби
нат точната костуема цена и да се 2500 кгр., бои 360 кгр.
покрият своевременно. Следовател
28- - VIII. Парах. „Ж врано “ под анно, в интереса на тжрговията ни с гкийско знаме с: тенеке 12325 кгр., па
Египет, една тукашна банка би треб мучна манифактура 9494 кгр., памучна
вало да получава ежедневно курса прежда 25050 кгр., калай 1100 кгр., па
на лева, а това може да стане с мучен дреп 1500 кгр.
много малки жертви.
Парах. „Люсияк под испанско знаме
с: 416000 к1гр. газ от Батум.
29. VIII. Пар. „София“. „ „
30. VIII. Парах. „Пера“ под герман
ско знаме с: железария 3354 кгр., гво
здеи ‘58 2 7 0 кгр, бодлив тел 10000 кгр.,
Пристигнали параходи:
цинкова ламарина 5286 кгр., анилинови
От миналата седмика : пар. „Дойчбои 767 кгр:, мебели 1164 к гр , хартия
л а н д “ с : гвоздеи 5188 кпр., мотори 22622 кгр., манифактура 261 кгр., бур
12510 кгр-, тапи 274 кгр., железария ми 3356 кгр.,"печки 1639 кгр, маши10501 кгр,-памучна прежда 2813 кгр.,
нерия 2437 кгр., сода бикарбонат 2082
кожи 18800. кгр., порцелан 301 кгр., кгрГ, лабораторни стжкла 828 кгр., ек
мидбни черупки 1139 кгр, машинария
стракт 225 кгр., лабораторни артикули
71477 кгр., стжкленн синци 2130 кгр., 524 кгр , сухи’кожи 17575 кгр , телени
книга-хартия 96290 кгр., електич. мате мрежи 1631 кгр., боя за параходи 828
риали 1163 кгр., ектракт 10239, кгр., хи кгр. кеневирена прежда 1768 кгр., ки
микали 12686 кгр:; глауберова сол 3240
селина 1257 кгр., глауберова сол 10100
кгр., фаянсови сждове- 2362 кгр., стжкгр., книга 1988 кгр., фотографическа
клария 11897 кгр., изолационни тржби. хартия 150 кгр , амбалажна хартия 26010
3 1 8 0 кгр.
'
кгр., кокс 110000 кгр., масло 1465 кгр.,
Платнох. „Св. Димит р“ с : солена. пипер 4 2 0 0 кгр., терпентин 424 кгр.
риба 13000 к гр , тапи 3000 кгр.
31. VIII пар. „Пеопопис“. . Пар .”„Анри Фрейсине“ с: ориз 7337
Пар. „Ангелина Сепари* под гржцко
к гр , автомобилни части 1044 кгр., па знаме с: джвка 310 кгр,', масло 25577
мучна манифактура 22246 кгр., памучна кгр., маслини 20200 кгр.
прежда 24297 кгр., джрвено масло 4820"
Пар. „Фалкенберг“ под итал. знаме.
кгр., *сжчми 2240 кгр., ютена стока 1214
1 IX. пар. .София“.

Движеш т параходите.
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2 IX. пар. „Галверпарк“ под англий
ско знаме.
Пар. .Кирил“.
4 IX. пар. „Нлбания“ под итал. зн.

Очакват се да пристигнат
параходи:
Агенция „)(. Пайкурич“.
Пар. „Ганимедес“ на 7 IX.
Пар. „Херкулес“ на 22 IX.
Агенция „Сервици Маритнми“,
Пар. „Епене“ от Хамбург и Анверс
на 9 IX.
Агенция „Лойд Триестино.“
Пар. .Далмация“ на 6 IX. от Триест
'Фиуме, Венеция, Порт-Саид, Александрия
с 400 тона цимент.
Агенция „М. Станев.“
s/s „Venetian“ на 5 IX. от Лондон,
Хжл и Анверс. Ше отплува за Кюстенджа.
s/s „Rndalusian“ на 18 IX. от Ливерпул и Свансеа. Ще отплува за Ца
риград и Ливерпул.
s/s „Polo“ на 25 IX. от Лондон и
Анверс.

Агенция „Бр. Золас“.
s/s „Drom or“ от Ливерпул, пристига
кжм 5 IX._ 1923 г.
Агенция „Братия Трояно.“
s/s „Rgnetapark“ се очаква да при
стигне кжм 13— 14 т.
от Анверс и Хамбург
нородна стока.
s/s, „Florapark“ се
стигне кжм 22— 24 т.
от Анверс и Хамбург
нородна стока.

м. идящ направо
с 210 тона раз
очаква да при
м. идящ направо
с 189 тона раз

Информационенотдел.
Обзор на тжржището.

5 септември 1923 г.
Колония^ През изтеклата седмица
в тоя бранш не се отбеляза по-голямо оживление от това в миналата
седмица, вжпреки че пристиганията
сж достатжчно големи и чести. Ц е
ните почти на всички артикули ос
танаха сжщи, както и през миналата
седмица, освен тия на захарта: на
пясжк 30 лв., м. с. 30 50 лв., на буч
ки 33-50 лв., м. с. 34-50 лв., „соя“
масло 42 лв., м. с. 41 лв., марсилски
сапун каса 770 лв.. м. с. 800 лв. Це
ните на някои и други артикули
през тази седмица сж: кафе I 67
лв., ориз пловдивски 20-50 лв., дженовски 18-50 лв., рангун 15-50 лв.,
маслини от 24—30 лв., масло джр
вено I 54 лв., II 52 лв., III 50 лв.,
лимонова кислота 90 лв., сапун айвалийски 28 лв., критски 28 лв., мес
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тен каса 650 лв., свещи I к. 55 лв.,
II к. 45 лв., III к. 40 лв., парафин
22 лв., сол каменна германска 3-10
лв., сардели каса 1800 лв., джамове
белгийски 760 лв., чехословашки 700
дв., сяра 8 лв., синка за пране 35 л.
Манифактура. В тоя бранш през из
теклата седмица не се отбеляза ни
какво променение. Цените останаха
сжщи. Пристиганията сж слаби.
Разните артикули имат следните
цени: прежда памучна англ. 640 лв.,
прежда Америка 1—580 л в ; прежда
Индия II—450 лв.; сусам италиански
380 лв.; индиго I кжврак 760 лева;
индиго I сулан 560 лв.; кастжрлйя
кжврак 680—780 лв.; кастжрлйя су
лан 500 лв.; тире за чорапи 200 лв.
Конците запазиха сжщите си це-*
ни, както и през миналата седмица.
В цените на бжлгареките платна
сжщо няма никаква промяна. На еженеделния пазар в града сег появи
вжлна от местен произход струваща:
неочистена 50 — 55 лева, очистена
60—70 лева.
Железария. *
И в тоя бранш положението ос
тана непроменено, от няколко сед
мици насам. Пристиганията сж сла
би, сделките сжщо. Цените сж тези,
каквито дадохме в брой 44—45 на
„Известията“.- Изглежда, че по-джлго ще проджлжи тоя застой.

Обущарски стоки.
Положението непроменено. Прис
тягания слаби, сделки сжщо.
Гйон местен 8/9 кгр. I кач. 120—
130; 6/7 кгр. I кач. 110—125; 4/5
кгр. I кач. 100—112; 2/3 кгр. I кач.
70—90; шевро черно 45— 100 лв.
фус; бокс черен европ. фус 60—80
лв., юфт телешки местен 140—210
лева кгр.
Строителни материали. Положение
неизменено. Цени сжщи, както през
изтеклата седмица.
Горивни материали. Цените и на го
ривните материали през изтеклата
седмица останаха сжщи. Те сж след
ните: газ американска каса 370 лв.,
ромжнека нафта 343 лв. каса. „Астра“, каса 360 лв. и наливно кгр.
8-50 лв. Бензин лек 16'50 лв., сре
ден 16 лв., газйол 4‘20 лв., катран
7-50 лв., минерални масла разни ви
дове от 7'50 — 17 л в , цилиндрово
масло от 9 — 11 лв., безир 40 лв.,
безир „Крокодил“ 45 лв.. джрвени
вжглища 2 '2 0 — 2 40 лв. кгр., ка
меня,вжглища пернишки 500 лева
тон.

Варненска стокова борса.
5 септември 1923 г.
След една бездейност, която трая
близо два месеца, стоковата борса
зарегистрира продажби за пржв пжт

на 25 август т. г. Него ден сж продадени на борсата 6 вагона зимни
ца по цена 365 — 430 100 тех кгр_
От 25 август до 4 того в стоковата
борса сж продадени всичко 36 ва
гона зимница, 3 вагона боб и 1 ва
гон ржж. Всички артикули имат те н дейция кжм спадане, вследствие на
това, купувачите из вжтрешността
се вжзджржат. Пристигания слаби.
Световната реколта на зжрнени
храни тази година изглежда да е
по-добра от миналогодишната. Вслед
ствие на това, в цените на между
народния пазар се забелезва спа
дане.
Цените на зжрнени ге храни тук.
сж над паритета в международния,
пазар, с изключение на боба, който
rope-долу се равнява на него. Като
се има пред вид, от друга страна и
постоянната тенденция кжм спаданена чуждите валути, то за сега не
може и дума да става за износ в.
странство С силното спадане на тур
ската лира се изключва и вжзможноста да се работи с Цариград. ’
В проджлжение на 10 дни цената
на зимницата спадна-с 50 — 60 ле
на 100-тех кгр. Тенденцията проджлда е кжм спадане.
Печатница „Зора“ — Варна, Наемател:
Печатарска Произв. Квопер. „Единство“
;

"
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СТАРА-ЗАГОРА.
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ИМЙЛОЛЕИЩЙ
(ЗАРЕГИСТРОВАНА)
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Дава бдрзн информации и прави най-гопеми решения на клиентите си.
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Мелнични камани Лаферте Сужуар.
Парен локомобил: американски „Фаркар“ 25 В. Н. Р. ,
Шевни машини „Кйолер“
Содо-пимонадени машини, помпй,
Мотори: бензинови и газови от 2,3/4,
5, б и 16 В. Н. Р.
разни каиши, гуми и др.
Монтира и инсталира мелници, фабрики, мотори и др.
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& ТОДОРОВ
Телеграми: „П риморие“.
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В А Р Н А.

Телефон № 2 6 7 .

. Конисиона,; .Представителство':
В Н О С — ИЗНОС.
Специален отдел: комисионй продажба на зърнени храни на Варн.
стокова борса при най-износни условия и акуратно отчитане.

Главно првдставатемво на в и т . Общо Зострахов. Д-so „ОРЕЛ“.
^

АВйРИЙНИ

АГЕНТИ
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Представителство на Мелничарското Машинно Дружество

Ив. Симеонов, Капонов & С-ие в град Плевен.

Единствени представители ни Стаклен. Чехска Фабрики на Ernest Prpl в RosohQtte
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и ГАБРОВО.
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Газ „АСТРА* двойно рафинирана, английска дистилация в каси и взрели.
Бензин „ШЕЛ“, патент дистилат на английската кжща ROYAL DUTCH & CHELL, която през световната
война произведе най-доброкачествения аеропланен бензин'
МАСЛА машинни и цилиндрови с строго определен i технически коефиценти, по които техниците найправилно могат да се ориентират за нуждите на своята машина.
Специално ЦИЛИНДРОВО МАСЛО за прегрета водна пара.
МАСЛА: Лагерни, подови, клозетни, за плетачни и шевни машини, за вагонетки, бициклети и други.
КАТРАН, ГРЕС, БЛАНК, ПАРАФИН й АНАДОЛСКА СМОЛА.
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