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ВИЕНСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНЕЛЕНЪ ПАНАИРЪ.
Панаирите, които бЪха изгубили презъ пос
ледните години."своето значение, отъ прекратява
нето на всесвЪтската война насамъ, почватъ да играятъ важна роля въ стопанските отношения на
разните страни. Съ избухването на световната сто
панска криза въ 1920 г. съ големите политически
промени, които настжпиха въ Европа и въ други
части на света, като се основаха много нови дър
жави и се скъсаха икономическите връзки, които
сжществуваха между разните области, които порано еж били подчинени на еднакъвъ стопански
режимъ, се създаде едно невъзможно тежко поло
жение за стопанския животъ на много страни. Ед
на отъ страните, която нзй-много пострада отъ
мирнигЬ договори отъ 1918-19 г. бе Австрия. Сто
панската криза се прояви въ Австрия съ всичките
свои последици: обезценена валюта, която причини
затруднения въ доставянето на сурови материали,
намалено производство, безработица, всеки день
вземаща застрашителни за обществения строй раз
мери, пъленъ застой въ пласирането на слабото
индустриялно производство на страната и пр. Съ
основаването на В. М. ,П. австрийците смътаха, че
ще се облегчи положението. Успехите, които въ
началото още зарегистрира тоя панаиръ, окуражи*ха австр. производители да продължаватъ да правятъ всичко, което ще допринесе за да се привлекатъ повече купувачи и посетители, да се увеличатъ търговските сделки. Казахъ, значението на па
наирите сега е големо; то е едно ,отъ средствата
да се преодолеятъ препятствията, които се създа
доха следъ войната за международната търговска
размена. А тия препятствия еж големи. Затрудне
нията въ визирането на паспорти, шиканите, на
които еж подложени пжтующите агенти както и
големите разходи, съ. кошо е придружено изпращанието на последните, кара производителите да
предпочитатъ да участвуватъ въ панаири. Изчисля
ва се, че разходите по изпращанието на стоките на
тукашния нанаиръ, подържанието персонала на пана
ира и наема за ангажираното место — всичко това съ
ставлява не повече отъ 1°/° о т ъ реализирания минималенъ оборотъ на тукашния панаиръ. За купува
чите сжщо тъй, при затрудненията, съ които еж
придружени посещенията на разни места отъ кждето сметатъ, че ще могатъ да си доставягь при
най-изгодни условия нуждните имъ стоки, панаири
като Виенския представляватъ големи преимущест
ва. Въ малко пространство те могатъ да намерятъ
групирани стоките отъ техните браншове и иматъ
пълна възможность да сравняватъ предложенията
на разните изложители, по качество и цена, а и редъ
други преимущества иматъ. Споменахъ, че за ав

стрийските производители беше една необходимость да основатъ тукашния интернационаленъ па
наиръ, особенно следъ като се откриха панаири въ
съседните държави, като Чехославия, Полша, Ун
гария и др. понеже много отъ купувачите, които
обикновенно въ Виена еж купували нужните имъ
стоки, биха отишли въ съседните градове, като
Братислава, Прага, Лъвовъ и Будапеща и тамъ би
ха се снабдили съ стоки.
Собствено казано, австрийците не създадоха
новъ панаиръ въ Виена, а възтановиха сжществуващия такъвъ въ средните векове — -къмъ края
на 15 в. Въ продължение на стотини години, до
идването на турците въ 16 в. панаира въ Виена е
сжществувалъ. Къмъ 18 в. накъ.се е съживилъ. Въ
последните години, както споменахъ и по-горе,
• вследствие развитите международни търговски връз
ки, Виенския панаиръ изгубилъ своето значение,
бе престаналъ да сжществува. А следъ войната, по
ради изключително благоприятното положение, ко
ето Виена всекога е заемалъ въ търговската раз
мена въ средна Европа, поради обстоятелството,
че тукъ еж били централите на повечето банкови
институти и търговски и индустриални предприятия,
вследствие разнородните връзки на тукашните хо
ра съ съседните държави, а и за да се облегчи
донекжде положението на населението, държавата,
общината и представителите на търговията, индус
трията и занаятите еж решили презъ 1921 год. да
се възтановн стария Виенски панаиръ.
За много кратко време, 64 дни, панаира е
билъ готовъ. И първия панаиръ презъ септемврий
1921 год. е ималъ много по-големъ успехъ, откол
кото уредниците еж могли да очакватъ. Имало е
големъ напливъ на изложители, поради което оп
ределените за панаира здания се указали недоста
тъчни. Неочаквания успехъ на първия панаиръ се
обяснява и съ особенното икономическо положенне
на Австрия презъ това време. Въ Виена купувачите
еж могли да си доставятъ стоките на по-износни
цени отколкото другжде: австрийската крона пос
тепенно се обезценяваше, когато цените на разни
те продукти и работническите надници не беха се
увеличили съразмерно. При това, австрийското про
изводство превъзхождаше, по качество и вкусъ то
ва на други страни. Сключени еж били сделки на
сума 160 милиона златни крони.
На втория пролетенъ панаиръ презъ 1922 г.
броя на пасетителите е билъ по-големъ; отъ чуж
бина еж дошли надъ 20 хиляди души, главно отъ
Чехославия, Югославия, Унгария, Италия, България
и др. Броя на изложителите е билъ 4000, разпре
делени на 35 групи и 10% отъ тЬзи изложители
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еж. били отъ чужбина. На тоя панаиръ еж били
стилъ, стъклария, порцеланъ и др.; Унгария въ
сключени по-малко сделки — за 85 милиона златни
групите електрически машини и мотори, метали
крони— сума значителна, като се вземе въ вни
чески мебели и разни хранителни припаси, като кон
мание голЪмата икономическа криза, която прекар
серви, салами и др.; Полша е участвувала въ гру
ваше тогава Австрия. Значението на втория пана
пите: текстилъ, мебели отъ дървенъ материалъ и
иръ беше по скоро въ връзките, които изложите- '
кожарски изд-влия; Франция — въ групите: тек
лите еж си създали. Всеки изложитель е влезълъ
стилъ, автомобили, хранителни припаси, парфюме
въ връзки средно съ 11 други фирми. Посочва се
рия и др.; Швейцария е участвувала на панаира
на една фабрика за хартия, която благодарение на
съ своите часовници, Белгия съ своите автомобили.
тоя пинаиръ си е създала иръзки съ 95 нови фир
За пръвъ пжть е имало на Виенския панаиръ из
ми. Много отъ новите заинтересовани фирми до
ложители отъ Англия — съ текстилни произведе
сега не еж били въ никакви търговски връзки съ
ния, луксозни автомобили, металически пера и .
Австрия. Благодарение на панаира, значи много
разни канцеларски принадлежности, сапуни за бръс
чуждестранни фирми еж били спечелени за тукаш
нене и н^кои още други индустриални произведе
ната търговия и индустрия.
ния отъ Лондонъ. За пръвъ пжть еж се явили и
изложители отъ Испания (Барцелона) съ цветни
. На третия панаиръ, есеньта презъ Г922 год.
хартии.
еж били ангажирани по-вече места отъ изложите
лите отъ колкото презъ първия и втория панаири.
Подобно на чуждите страни, австрийските
Чужденците еж участвували почти въ сжщия разпровинции еж взели живо участие въ панаира.
м-Ьръ както на втория панаиръ. Сведения за склю
Долня Австрия, безъ Виена, е участвувала съ раз
чените сделки липсватъ, обаче предполага се, че
ните видове масла, сапуни, играчки, канцеларски
предъ видъ тежкото икономическо положение, въ
стоки, издалия отъ метали и др.; Горня Австрия
което се намираше тогава Австрия, те еж били пое изложила дървени изделия, играчки, фаянсови
малко отколкото презъ предидущите два панаира.
печки, електрически мотори и инсталации, худо
Голямо е било участието на чужденците въ тек
жествени предмети, землед-Ьлски орждия, разни
стилната, хартиената, кожената и машинната
хранителни припаси. Изложени еж били и мо
индустрии.
дели на параходи за плавание по Дунава на
тукашните корабостроителници; Щирия е уча
Четвъртия пролетенъ панаиръ отъ 1923 год.
ствувала съ своите земледелчески машини и
се е открилъ при по-спокойни вжтрешни полити
машини за брашнената индустрия, кожени и обу
чески условия. Австрийската крона б-Ьше вече ста
щарски стокн, играчки, машини за работене на
билизирана. Ангажиментите вече можаха да се издърво, керамични изд-влия и пр. Освенъ това, има
пълняватъ. Изложителите можаха да опред-влятъ
ло е и колективни изложби на международния па
цените на стоките, понеже валютата б4ше вече
наиръ за хартия, на строителите на пияна и хармостабилизирана, благодарение на което се избегваниуми, на изнамЪрвачите и др. Създала се е още
ха и разните спорове и недоразумения, предизви
и една землед-влека секция при панаира. Земледелкани отъ постоянното спадание курса на кроната,
ци еж дошли въ голЪмъ брой отъ разни краища
големото увеличение цените на суровите матери
на Австрия на панаира; те еж купили много земле
али и отъ постоянното изменение на работничес
д-Ьлски орждия и машини. Броя на посетителите на
ките заплати. Броятъ на чуждигв изложители е
тоя панаиръ е билъ по-големъ отколкото на дру
съставлявалъ 12% отъ общото число на изложите
гите панаири—50,000 души, половината отъ които
лите. Първо место между тяхъ е заемала Германия.
еж били отъ чужбина, предимно отъ Чехославия,
ГолЪмо е било участието на Чехославия. Следъ тези
Германия, Югославия, Унгария, Италия и Полша.
две страни, участвували еж по редъ Франция, Ун
Посетителите еж били отъ 60 разни държави, ко
гария, Швейцария, Югославия, Полша, Ромжния,
гато тия на четвъртия — отъ 64. Данни за размЪра
Италия и пр. Броя на посетителите е билъ твърде
на сключените сделки на петия панаиръ липсватъ
големъ. Повече посетители еж дошли отъ колкото
(такива н-Ьма и за 3 и 4 панаири), защото прода
по-рано отъ Унгария, Ромжния, съседните дървачите не еж били задължени да заверяватъ свои
жави на Русия, отъ Китай, Япония, Мароко, Ав
те продажби. Отъ сведенията, които официялната
стралия, Канада, а освенъ това на панаира еж
делегация на тукашната търговска камара при есен
дошли купувачи отъ страни като Перу, Парагвай,
ния панаиръ е дала, се вижда, че изложителите
Мадагаскаръ, Борнео и др.
отъ почти всички търговски браншове еж били до
Петия есененъ панаиръ е билъ откритъ при
волни отъ постигнатите резултати, а некои еж би
съвсемъ благоприятни условия. Сключените скоро
ли
даже извънредно доволни отъ тия резултати.
преди откриването на панаира търговски договори
съ Франция и Италия еж способствували за поПанаира^разполага съ инсталации на четири Mi- '
активното участие на твзи две страни на панаира.
ста: Двореца на панаира, Хофбурга, Щифтказармата
Отъ Франция е имало само 63 изложители, отъ които
и Ротундето. Управлението на панаира се надава,
първо место е заемала автомобилната индустрия,
че въ недалечно време държавата ще отстжпи за
следъ която най-много е била представена текстил
нуждите на последния големите постройки и мЪната индустрия. Отъ Италия еж дошли три пжти по
_ ста при Щифтказармите и въ такъвъ случай ще мо- '
вече посетители, отколкото на по-раншните панаири.
же да се възприеме принципа за национални па
вилиони, като се предостави на изложителите отъ
12 чужди държави еж участвували на тоя
една държава да групиратъ своите мостри на едно
панаиръ съ свои произведения, когато презъ пром-Ьсто. Сега мострите еж разпределени на браншо
летьта те еж билн 9. Първо М-БСТО е заемала Гер
ве, Само русите си поискали и еж получили место
мания, която е участвувала въ 24 отъ 36 бран
отъ неколко стотинъ квадратни метра въ Ротун
шови групи на панаира. Големо е било участието •
дето за да си построятъ свой павилионъ. Разпре
на тая страна въ текстилния, конфекционния, ма
делени еж мострите въ 36 групи.
шинния, хартийния и въ бижутерийния браншове;
Чехославия е изпратила мостри въ групите текБългарските стопански съсловия би требвало
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да проявяватъ по-гол-Ьмъ интересъ къмъ тоя панаиръ. Посетители отъ България е имало на всички
досегашни панаири, обаче изложители — не. Тая
година търговци и индустриалци въ София б-Ьха взели решение да участвуватъ на последния панаиръ, обаче решението си те еж. взели много къс
но, а и исканието имъ, да се отстжпи Mtcro спе
циално за българските изложители не можа да се
удовлетвори отъ управлението на панаира, защото
павилионите еж. по браншове, а не по държави.
Желателно е поне за есеньта да бждемъ готови и
да участвуваме на панаира съ нашето землед-влеко,
индустриялно и занаятчийско производства. А има
какво да излагаме. Имаме и много стоки да изна
сяме. Търсимъ постоянно пазари. Ето една голЪма
възможность да увеличимъ стопанските си връзки
съ чужбина, да увеличимъ нашия нзносъ.
Виена

Търговски представитель:
Д. Влаховъ.

Варна. Обложени еж съ данъкъ 8762 данъ
коплатци, които иматъ доходъ до 20,000 лева; 1410
данъкоплатци — до 30,000 лз.; 613 дан. — 40,000
лв.; 349 дан. — 50,000 лв.; 245 дан. — 60,000 лв.;
251 дан. — 80,000 лв.; 181 дан.*— 100,000 лв.; 163
дан. — 150,000 лв.; 46 дан. — 200,000 лв.; 27 дан.
— 250,000 лв.; 20 дан. — 300,000 лв.; 9 дан. —
350,000 лв.; 8 дан. — 400,000 лв.; 10 дан. —500,000
лв.; 5 дан. — 600,000 лв.; 2 дан. — 800,000 лв. и
1 дан. имащъ доходъ 1,000,000 лв.
Мнозина търговци .мислятъ, че не требва да издаватъ обгербвани бележки при продажбата на раз
ни стоки надъ 50 лв., сметайки, че законътъ е отм-Ьненъ. Финансовото управление предупреждава
тия търговци, че закона не е отм-вненъ и всеки нарушитель ще се глобява съ 1000 лв.
Значението на израза „Франко вагонъ гара". По
поводъ запитването на единъ отъ читателите ни,
редакцията дава следните пояснения върху горния
изразъ, който се употребява при покупко-продаж
ба на разни стоки.
Продавача требва:
1. Да достави вагона,
2. Да натовари стоката на вагона на опреде
ления срокъ,
3. Да отговаря за вредите и загубите до пъ
лното натоварване на стоката на вагонъ и преда
ването й на железнопжтните власти,
!
4. Всички разноски до предаването на вагона
на отправната станция еж. за негова смЪтка.
(Разноските за капарирането на вагона и тия
по експедицията).
Купувача трЪбва:
1. Да плати всичките разноски по транспорть;
та, начиная отъ отправната станция (включително
и персоналните добавки),
2. Да отговаря за вредите и загубите произ
лезли презъ време на пжтуването,
3. Осигуровката на стоката е за негова смЪтка.
За дребнигЬ металически пари отъ 5, 10 и 20 ст.
Дребни търговци отъ града ни се оплакватъ, че
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металическите монети отъ 5, 10 и 20 ст., които се
събиратъ отъ дребната продажба предимно цинкъ,
представляватъ твърде голяма пречка за техната
търговия.
Гол-Ьмо количество отъ тЬзи пари стоятъ въ
техъ като мъртавъ капиталъ, тъй като ангросистите отказватъ да ги приематъ подъ претекста, че
не могатъ да правятъ преводи съ техъ.
Ние мислимъ, че управлението на народната
банка тръбва да се замисли върху тоя въпросъ и
го уреди по начинъ, който ще постави въ по-големо движение въпросните пари, които требва да
признаемъ еж пуснати въ количество, което не от
говаря точно на нуждата отъ ГБХЪ.
XXIX-та обща редовна годишна сеоия на Русен
ската Търговско Индустриална Канара се свиква на 6
априлъ т. г. съ следния
дневенъ редъ:
1) Откриване сесията.
2) Огчетъ за дейностьта на Бюрото на Кама
рата презъ 1923 год.
3) Отчетъ на Сред нето Меха ни ко • Техническо
училище на Камарата презъ учебната 1923/1924 год.
4) Избиране комисии: а) Търговско-промишленна; б) Занаятчийска; в) Финансова, за проверя
ване главния отчетъ за 1922/1923 финансова година
и г) Бюджетарна.
5) Данъчното облагане у насъ (рефератъ).
6) Избиране членове за помирителния еждъ
на Камарата.
7) Избиране членове за сконтовите комитети
при клоновете и агентурите на Българската На
родна Банка.
8) Одобрение допълнителния бюджетъ на Ка
марата гласуванъ отъ обикновенното събрание съ
протоколъ № 12 отъ 10 февруарий 1924 год.
9) Одобрение протоколни постановления на
Бюрото на Камарата на обикновенното й събра
ние, както и на конференцията на Търговско-Индустриалните Камари.
10) Изборъ на синдици по търговска несъстоятелность.
11) Социално законодателство у насъ и него
вото влияние върху нашата индустриална и занаят
чийска промишленость.
12) Разглеждане разните заяления до Камарата.
13) Изборъ на почетни Членове-Кореспонденти
на Камарата.
14) Докладъ върху положенйетр на фонда за
подпомагане занаягчиигв въ гр. Видинъ и Видин
ски окржгъ.
15) Приемане главния отчетъ за бюджетното
упражнение на Камарата за финансовата 1922/1923
година.
16) Гласуване бюджета на Камарата и на Механико-Техническото у-ще на сжщата за финансовата
1924/1925 год.
17) Разглеждане разните предложения на Бю
рото и членовете на Камарата.
18) Закриване на сесията.
Митнически. М-вото на финансиите съ телегра
ми до митниците нарежда:
1. М-вото има сведения, че въ Гърция и дру
ги. държави еж. изнесени много отъ новите българ
ски банкноти.
Вменява въ обязаность на управителите на
митниците да вземагь мЪрки за упражняване найефикасенъ контролъ върху лицата, които отиватъ
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въ чужбина и не допущатъ изнасянието имъ по
вече отъ определеното количество:
2. При определяне качеството на брашното
при износа ще се придържатъ отъ окржжното
предписание, което определя качествата на брашната.
Предписанието гласи: „Подъ наименование ти••
пово да се разбира брашно съ рандеманъ 84 т. е.
въ 98 кгр. брашно да има 4 кгр. трици; брашно съ
по-малко трици да се счита за бело".
3. Следъ спиране продажбата на цигарените
кнгжки въ свръзка съ преустановяването на ряза
ния тютюнъ, въ Хасково и на други некои м-вста
населението усилено купувало големи количества
амбалажна и копирна книга за да му служи вмес
то цигарени книжки. Поради това цената на тая
хартия била твърде висока — единъ листъ, който
може да послужи за 80—90 цигари, се продавалъ
по 2 лева.
Ето защо въ бждаще не ще се позволява вно
са на копирна и амбалажна книга, която може да
се употребява вместо цигарена книга. Такава хар
тия ще се внася само когато бжде перфорирана поначинъ, че' да стане негодна за пушене на тютюнъ.
4. Когато се внасятъ торби въ антрепозитъ,
които не еж на експортьоръ на местни стоки, до
пуща се прехвърляне правото на собственость по
нотариаленъ редъ, като се внимава щото купувача.
който ще внесе тези торби въ страната, да бжде
експортьоръ и да ги изнесе на свое име, пълни съ
мастни произведения.
Вписани ся въ списъка на суровите и полуобработени материали, които се освобождаватъ отъ
мито и общински налогъ, съгласно закона за насърдчение на мастната индустрия, следните стоки:
каутонъ, хидросулфатъ, бадеми, перицитъ, микрозолъ, прежда вълнена, пресукана съ коприна или
съ мерсиризиранъ памукъ; белена или боядисана
и кокали.
Ново българско параходно дружретво. Излизащия
въ Бургасъ в. Фаръ съобщава, че група родолюб
ци въ Бургасъ еж поели инициативата за основа
ване едно ново параходно дружество. За' тази цель
се подготвя образуването на едно безименно акц.
д-во, подписката за което ще бжде открита вероятно
къмъ май т. г. Капитала на това дружество е билъ
почти осигуренъ; требвало да се изпълнятъ само
нЪкои формалности за да се открие подписката.
Новото българско параходно д-во ще разполага
на първо време съ 3 парахода отъ по 6000 тона
единия, а въ последствие щели да бждатъ доста
вени и други единици. Първите три парахода ще
бждатъ пуснати въ движение подъ български флагъ
къмъ юний—юлий съ рейсъ: долно Дунавските
пристанища, Анверсъ, Ротердамъ, Хамбургъ —
Лондонъ.
Идеята за образуването на това параходно
д-во е много добра и заслужава подкрепа* както
отъ обществото така и отъ държавата. Осжществяването на тая идея ще допринесе твърде много
за по-доброто организиране на нашата външна
търговия и преди всичко на нашия износъ,На мелничарския конгресъ еж избрани следни
те лица за управителенъ съветъ на съюза:
П. X. Петровъ, Ас Ивановъ, Н. Гърневъ,
Кулаксъзовъ, М. Бечевъ» Д-ръ Симионовъ, Ал. Пулевъ, Д-ръ Каросеровъ,••М. Лавчийски, Ст. Христамянъ, Ал. Цингаровъ и Деневъ.

_____
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Екскурзия на български търгоьци до Полша
организира соф. търг.-инд. камара за участието имъ
въ панаира въ Познанъ отъ 25 априлъ до 5 майт. г.
Варна. Новоосновани фирми.
Отъ 1 мартъ:
Бояджиевъ, Ганевъ и С-ие.
Търговско Събирателно Д-во, за търговия на;
разни манифактурни стоки и прежди.
Отъ.м. февруарий:
Панко Василевъ и С-ие.
Ще търгува съ покупко продажба на зърнени
храни и други стоки за собствена сметка и на ко
мисионни начала.
Хр. Дончевъ a One.
Ше се занимава съ търговия на разни коло
ниални, турски стоки и консигнация.

Занаятчийски оШяъ.
Занаятчийска просвЪта.
;

ВСБКИ новъ день ни носи нови технически
усъвършенствувания, нови способи на произволство. Науката, техниката, искуствата правятъ без
спирно своите открития. Всеко време дохожда и
си отива съ своите машини, инструменти, техника
и методи. Настоящето не може да си служи съ
способите и техниката на миналото, нито пъкъ бждащето съ тия на настоящето.
Занаятите могатъ да разчитатъ на успехъ само
ако се развиватъ въ съгласие съ техническите усъ
вършенствувания, А това значи занаятчийското про
изводство да бжде модернизирано. За модернизи
раното производство, обаче, еж нужни модерни
майстори и модерни инструменти и машини.
Минаха времената когато се сметаше фйзическата сила за решающъ факторъ въ занаятчий
ското производство. Тогава занаятчията казваше
„като имамъ здрави ржце не оставамъ гладенъ,"
тогава науката, техниката, искуството се пренебрег
ваха, умътъ се изоставяше. Днесъ положението е
променено и занаятчията требва въ едната си ржка
да държи книгата, а въ другата чукътъ, иглата
и пр. Сега успЪва оня занаятчия, който следи тех
ническите усъвършенствувания и ги прилага въ
своето производство. Другия занаятчия, който
работи тъй както е работилъ напр. преди 20—30
год., съ сжщите инструменти, машини и методи той
е устарЪлъ и оежденъ отъ времето на смърть. Има
много занаяти погребани отъ занаятчиите, само за
това защото последните бидейки непросветени и
консервативно настроени, не еж се нагодявали съ
образно изискванията на прогреса и напреджка, а
. еж оставали назадъ, до като се изгубятъ.
Стопанскиятъ животъ е надбягване. Пръвъ бега
онзи, който бега съ умение. Така напр. занаятчи
ята кожарь, който си служи съ барабанъ при об
работването на кожите ще заема по-предно место,
отъ онзи кожарь, който си служи съ примитивните
корита. На първия кожите ще бждатъ изработени.
по-бързо, по ефтино и. по-доброкачествено отъ тия
на последния. Шивачътъ, който си служи съ електри
ческото жел-взо, ще бжде предъ оня, който упо
требява обикновенното железо. Джрводелеца, който
умее приготовлението на европейските лакове=и си
служи съ електрическата резачна машина ще стои-
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значително предъ оня дърводелецъ, който обра
ботва безъ машини, по старому.
Въ занаятчийското производство следователно,
модерните работилници съ модерни майстори и ма
шини унищожаватъ старите работилници съ стари
методи на производство. Затова целото занаятчий
ство требва да бжде модернизирано. Какъ? -— Чрезъ
просвета и кооперации. Занаятчийскзта просвета
требва да се изгради планомерно и системно върху
следната база.
1. Чарашки училища — за образование, въз
питание и техническа подготовка на чираците.
2. Калфенски училища — сжщо за образова
ние и специална техническа подготозка за калфите.
3. Майсторски курсове — въ които да се изнасятъ новите технически усъвършенствувания —
качество, мода, художественна изработка и пр.
4. Образцови учебни занаятчийски работилнщи за практическо обучение на чираци, калфи и
майстори. Съ изложби, музеи, на инструменти, ма
шини и изд-Ьлия.
Прочее, Знанието е сила! Чрезъ просвета и
модернизирано производство къмъ занаятчийско
благоденствие.
Н. Ив. Кжневъ.
Министрътъ на търг. пронишленостьта и труда за
занаятчийството.
Въ речьта си при първо четене въ Нар. съ
брание на законопроекта за изменение закона за.
търг.-индустриа^ните камари, министрътъ г. Бобошевски се е изразилъ за занаятчийството както
следва:
„Ние искаме да дадемъ на занаятчиите пълна
свобода на действие, за да приложагь всичките си
познания, да проявятъ своята инициатива, своята
прилежность, за да дадатъ максимума отъ онова,
на което еж способни, за подобрение as занаят
чийското производство."
„Не може да има уогЬхъ тамъ, дето има не
доверие, дето има антагоиизъмъ. Тръбва да се пре
махне тази атмосфера, да се нареди всеко едно отъ
съсловията да има свой отделъ въ камари?е и въ
тоя отделъ да се занимава предимно и специално
Съ своите интереси. Представителите на вевко ед
но отъ трите съсловия — търговско, индустриално
и занаятчийско — ще гледатъ и вършатъ своята
работа, само по въпроси отъ общъ стопански и
финаксовъ характеръ, те ще разискватъ и ще даватъ мненията си въ общитв събрания на камарите *
Изнкги въ чирашкитЬ курсове.
Изпитите въ чирашките курсове въ района
на камарата ще се произведатъ, както следва:
Търново: 3*1 мартъ, 1 и 2 априлъ.
Шуменъ: 3, 4 и 5 априлъ.
Габрово: 13, 16 и 15 априлъ.
Варна: 17, 18 и 19 априлъ.
Назначени делегати на Варненската търговено индуст
риална ка*аря за панаира-изложбата въ Г.-Ор1ховица.
'. Като представители на Варненската търговскоиндустриална камара въ занаятчийската изложба —
панаиръ въ Горня-Ореховица. еж били избрани:
архитекта г. Г. Козаровъ, г. К. Константиновъ,
члеяове на камарата, и г. П. Пеневъ, началникъ на
занаятчийското бюро при сжщата.

Стр. 5.

Баланса на Варненската Популярна Банка.
Отъ отчета на Варнен. популярна банка за
1923 год. извличаме следните по-характерни данни.
Внесенъ делови капиталъ лв. 2704498 или съ едно
увеличение въ сравнение съ предшествующата го
дина отъ лз. 602468. Къмъ капитала на банката,
обаче, следва да се прибявятъ и резервните капи
тали: запасенъ фондъл. 468682,59; специаленъ фондъ
за несъбираеми вземания 42,838,74 и спец. фондъ
за несъбир. вземания за постр. занаятчии 20746,43
на обща сума 532268,76 лз. или съ едно увеличе
ние отъ 130762,42 лв, въ сравнение съ предшедствующата година, при условие, че перата на пос
ледните специални фондове представляватъ дейст
вителни резерви, а не чисти корекционни пера на
дебиторните пера.
По-важни пасивни пера: безсрочни влогове
3878827,75 лв., съ едно увеличение отъ 750648,29
лв. въ сравнение съ предшествующата година.
Този отраденъ фактъ отъ дейностьта на бчнката показва, че тя правилно е схванала значението
на влога за кредитната й дейность и е работила
за увеличението му. Обратното, обаче, наблюдава
ме въ срочнигв влогове.
До като презъ 1922 год. те еж. били 210285.65
презъ 1923 год. те се намаляватъ на 115596,55
лв. т. е. едно намаление отъ 94,689,10 ЛЙ., което,
ако и незначително говори за една тенденция въ то
ва перо, която все таки не е желателна. Тукъ, оба
че, неможе да се пренебрегне влиянието на големата парична криза, кояго постепенно изхвърля
срочния влогъ
Повечето влогове еж направени отъ членове
на банката 2238676,66 лв. Огъ всички влогове на
занаятчиите се падатъ 775456.60, на търговци
779205,90, на чиновници 262650,85 и пр.
Ако тези цифри гозорягъ 31 нпрастналото
съзнание у занаятчии и търгивцисБ^ссд::ш'Ьси пари
да влагатъ въ банката, ние можемъ само да изкажемъ радостьта си н да пожелаемъ по-крупни ре
зултати въ това отношение.
Отъ 50 милион, кредитъ банката е задължена
предъ Б. Ц. К. Банка съ 1407172 лв.
Активни пера (плаешгнтъ):
1. Заеми на занаятчии отъ 50 мил. кредитъ
1214000 лв.
2. Заеми срещу поржчителстео (портфеилъ заемъ) лв. 3600252 (2725675 за 1922 г.) отъ които на
занаятчии 782,250 лв., на търговци 1093144,60, на
професионалисти 593554,80 лв. и пр.
3. Сконтирани полици (портф. сконтъ) лв.
927931,15 (1305884,75 за 1922 г.) отъ които на за
наятчии 281927, на търгов. 323833 07 и т. н.
4. Активни текуши смЪтки на обща сума
2306845 (2788760) отъ които срещу ипотека 771000
лв. и срещу поржчитеаство 1535845 лв. Огъ този
заемъ на занаятчии се падатъ 371373 лв. на тър
говци 1301988 лв. на чиновници 257161 лв. и пр.
Ликвидигета на банката е добъръ.
Чиста печалба 42573:05 съ едно намаление отъ
предшествующата година съ 207722,95 лв.
Двадесетгодишнината на Софийската Популярна Банка.
На 16 мартъ т. г. Софийската популярна бан
ка навърши 20 години отъ основаването й. Какъвъ
напредъкъ е направила тая банка презъ тоя 20 годишенъ периодъ, се вижда отъ следните числа:
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Членове и оборотъ:
1904 г. членове 57, а годишенъ оборотъ 70,000 лв.
1923 г.
„ 2475
.
. - 390,930,000 •„>
Капиталъ:
1904 г. деловъ капиталъ, резерв, фондъ и пр.,
всичко 5,840 лв.
1923 г. дъловъ капиталъ, резерв, фондъ и пр.,
всичко' 8,526,000 лв.
Влогове:
1904 г. срочни, безсрочни и спестовни, всичко
^0,920 лв.
1923 г. срочни, безсрочни и спестовни, всичко
17,832,000 лв.
Имоти:
1904 г. недвижими, мебели и пр.. всичко 67 лв.
1923 г. недвижими, мебели и пр., ' , 3,589,000 лв.
Пласменти:
1904 г. заеми, сконт. полици й пр. всичко 6,990 лв.
1923 г. заеми, сконт. полици и пр. всичко
23,934,000 лв.

0 Т Д Ъ Л Ъ.
Износа на яйца отъ Турция презъ 1923 год. Турската
Търговска Камара въ Цариградъ съобщава за ми
налата година следнигв експортни цифри •
Изпратени съ параходи за Пирея и Марсилия:
Презъ май
49 вагони
юний
745
.
юлий
211 ' .
августъ
77
.
септемврий 155
.
октомврнй 132
ноемврий
127 „
декемврий
144 . Всичко . 1640 ваг.
Изпратени съ параходи къмъ италиански пристанища:
Презъ априлъ
18 вагони
май
30
.
юний
9
.
ноемврий
8
„ Всичко . 65 ваг.
или Всичко . 1705 ваь
Споредъ горните цифри, турския износъ е
билъ минзлата година почти 3 пжти по-големъ, от
колкото вългарския износъ на яйаа. Изнасяната
отъ Турция въ гръцките и други пристанища' сто
ка служи въ по-големата си часть на транзитната
търговия. Следъ изнасянето й въ странство, тя бива
тамъ опакована за износъ и чакъ тогава бива отпра
вяна къмъ западните консумативни центрове. Голема часть отъ тази транзитна търговия
би могла Бъл
гария да привлече къмъ себе си,; понеже тя лежи
на естествения пжть на Турция къмъ западъ. но
само ако чрезъ законъ се позволи вр-вмененъ вносъ,
така че вместо въ Гърция и Франций, стоката да
се преработва за експортъ въ България и тогава
да може пакъ да се изнася, какъвто е билъ случая
преди 20 години. За съжаление обаче, за сега липс
ва нуждното законоположение, което да-задоволя
ва тази транзитна търговия презъ България и за
това тази доходна pa6or'av4npH
която много работ
ници намиратъ своя'хлебъч!йьпрй: която й българ
ските железници биха печелили* Отъ транзитното
нйвло, се върши отъ странство:

ЮГОСЛАВИЯ.

ЧужденцигЬ и динара. Съобщаватъ отъ Белградъ, че • югославянското правителство е; разре
шило на чужденците да притежавал» свободно въ
Югославия динари, коиго произхождате отъ дивиденти. Съ тази мерка, се цели да се даде въз
можность на чужденците да закупватъ югославянски ценни книжа и да се улесни съучастието на
чужденците въ югославянското стопанство. Бан
ките еж били задължени, за сумите, съ които заверяватъ смътката разполагаеми динари на чуж
дите, да водятъ отделни регистри; които единъ
пжть въ месеца да представятъ въ финансовото
министерство.
- . . - . . . '
Износа на яйца отъ Югославия презъ 1923 год.
Общия износъ на яйца отъ Югославия презъ из
теклата год. е билъ: Кржгло 1000 вагона (отъ Бъл
гария бЪше само 600 вагона), отъ които около 400
вагона еж отишли въ Лондонъ, а остатъка се е
разпределилъ въ Австрия, Германия, Швейцария,
Белгия и Франция. Развитието експорта на яйца
отъ Югославия взима единъ бързъ ходъ, особенно
чрезъ ВОЙЛЙГБ тя получи б о г а т и
произво
дителни области като Южна Щиоия, Кроация, Славония и богатите области на Южна Унгария (М.
Бачка). Освенъ това, сръбското правителство прави
всичко възможно,'за да' поощри експорта. Износ
ното мито на каса отъ 1440 яйца е 1-50 динара
. (2 50 лева), а пъкъ България взима сега заедно съ
девизните одръжки около 700 лева ла каса. Понеже
при това Югославия лежи съ неколко транспортни
дни по-близо до западните пазари, то ясно е, че
българските яйца не могатъ да конкуриратъ навсъкжде, кждето отиватъ югославянски яйца. Вслед
ствие на благоприятните климатически условия въ
северните части на Югославия, тамъ сезона е вече
въ пъленъ ходъ. Производството тази година е
много големо и се очакватъ много евтини цени.
УНГАРИЯ.

Свободенъ износъ. Споредъ сведения отъ Буда
пеща свободни еж. вече за износъ отъ Унгария
следните артикули: бобъ, брашно, сено, живъ добптъкъ, лемъ, вълна, дървенъ материялъ за бъчви,
инструменти-. Забранени еж още за износъ: захарь,
зърнени х\шт, коне, млъко, масло, спиртъ, свинско
месо, сирене, циментъ, сурово жел-взо, коси, скжпоценни метали, антимонъ, книги, некои сортове
желъзо и др,
Унгарски финансии. Споредъ едно съобщение
отъ Будапеща, големите унгарски .банкови и ин
дустриални предприятия еж предложили на унгар
ското правителство единъ авансъ отъ 80 милиона
златни крони, който ще бжде изплатенъ отъ единъ заемъ въ английски лири, по настоящемъ въ приготовле
ние. Банките и индустриалците, обаче, изискватъ
като условие, щото големите унгарски землевладъущи сжщо да взематъ участие въ аванса'.
ЧЕХОСЛАВИЯ;
. i V-i.^.i:;:'

,

Износътъ презъ м. февруарий. Споредъ данните
на държавното статистическо 1бюро, * изнесени еж
били презъ' if; февруарий т. г. 957,376,176 '" кгр. й
636,193 парчета. стОки ня стойность: 1254 милиона
крони. През^яйуаркйс-'г.и8йесени
сж*бйлиесячко
729,392,700 кгр.у':И'-405,894* парчета crdKH1 на Стой
ность 800 милиони крони. Значи; през'к. февруарий.

Брой 25.

Икономически Известия

изнесени еж. били стоки за 453 милиона крони по
вече огь м. януарий.
Страните най-главни вносители на чехосло
вашки стоки еж: Австрия съ 319- милиона крони,
Германия съ 216 милиона, Югославия съ 84 ми
лиона, Унгария съ 82 милиона, Италия съ 75, Съе
динените Щати съ 71, Ромжния съ-60, Англия съ
.59, Швейцария съ 53, Полша съ 29, Францая съ
24, Холандия съ 16, Белгия съ 9-4 и останалите
държави съ 150 милиона крони.
- •••
Най важните артикули, които еж били изне
сени презъ изтеклия месецъ еж (въ милиона крони):
памукъ, прежда и стоки 201 (презъ януарий 103),
дърва, вжглища 174 (133),- вжжа, прежда и стоки
135 (83), захарь 128 (99), жел-Ьзо и железни стоки
105 (69), стъкла и стъклени стоки 103 (73), овощия
и зеленчуци 62 (29), ленъ, конопъ, юта 50 (24). •
Панзирътъ въ Прага. Пролетната сесия на па
наира въ Прага отбелезва големъ успЪхъ. Числото
на изложителите възлиза на 1973, отъ които 150
еж дошли отъ разни чужди държави. Немците отъ
Чехославия които до сега се въздържаха и не взе
маха участие въ панаира, заематъ въ тая сесия 113
отъ мъхтатз. Отъ друга страна строителната меха
ническа индустрия е представена съ 512 кжщи.
Следъ нея идатъ текстилнигв индустрии, после
порцелановата стъклената, и книжната индустрии
РОМЖНИЯ.

Износътъ на петролъ. Ромжния е изнесла презъ
1923 год. 384,142 тона петролъ срещу 430,226 тона
презъ 1922 год. т. е. 46,086 тона по-малко. Единъ
ромжнеки вестникъ на петролната индустрия прави
по тоя поводъ следните коментарии:
„Това намаление е много лесно обяснимо —
ние го предсказахме още непосредствено следъ
края на миналата година. Тогава ние писахме, че
при едно годишно производство огь 1,500,000 тона
петролъ суровъ и държайки см-Ьтка за силно уве
личеното население поради присъединяването на нови
области къмъ страната, невъзможно е износътъ на
петролъ да достигне 430,000 тока годишно. Пара
лелно на разширените превозни средства и следо
вателно и на прогресивното увеличение възможно
стите за снабдяване съ петролни произведения и
отъ най-отдалечените области на страната, вжтрешната консумация се разви, а разполагаемите коли
чества за износъ се намалиха.
Ако презъ 1922 год. износътъ е достигиалъ
430,000 тона, това стана благодарение на натрупа
ните отъ предишните години стокове отъ петролъ,
който се изнесе презъ 1922 год. ибезъ това за отбелезване е, че даже въ течение на 1923 год. пет
ролните стокове еж имали постоянна тенденция на
намаление, така че една часть отъ 384,142-та тона
изнесени презъ 1923 год. е била за сметка на про
изводството на 1922 г., пон?же къмъ края на 1922
год. страната разполагала съ 167,407 тона а къмъ
края на 1923 год. само съ 135,000 тона т. е. съ ед
но намаление по-вече огь 30,000 тона."
Ромдшо-ЧехослевашкитЬ преговори. Споредъ све
дения на „Прагеръ пресе", преговорите между че
хословашките текстилни и индустриалци и ромжнскигЬ длъжници били прекженати поради неприем
ливите условия, предложени
огь роижнцагЬ. (из
плащане ' въ-12 год. при-5x/s процента -лихва).

Печатница *ЗОРА" г~ Варна, Наемател;
Печатарска Произв. Коопер. „ЕДИНСТВО"
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Консулски рапорти и кореепондевцви.
Тържището въ Цариградъ.
Нашата легация въ Цариградъ ни дава след
ните сведения за тамошното тържище въ бюлети
на си отъ 18 маргъ 1924 год.
Положението.
Тържището продължава да бжде все така
мъртво, каквото си беше отъ месеци насамъ. Ку
пува се колкото за дневните нужди на търговията,
индустрията и консумацията. Количеството зърне
ни храни, което се внася, едвамъ стига за тукашни
те мелници за презъ седмицата, но никоя отъ гЬхъ
нЪма възможность да внася съ огледъ на бждащите си нужди. Наши жита се внасятъ сега все поредко и все по-малки количества. Вноса на българ
ския живъ добитъкъ иочва сжщо да намалява, за
щото у насъ е напривършване суватския добитъкъ,
а агнешкото, каквото тукъ се яде, не можемъ още
да изнасяме. Изобщо настжпва единъ голймъ за
стой въ турско-българската търговия. Вчера вест
ниците при това ежобщиха, че Ангорското прави
телство било решило да забрани вноса на българ
ски брашна, фасулъ, сирене и птици. Нека се надеваме, че тази новина ще излезе лъжлива, поне
же тая забрана е вредна, колкото за насъ, толко
ва и за Турция.
Зърнени храни.
Пристигания:
Огь България
.
.
.'
109 тона
„ Русия
.
.
.
.
1300 »
Америка .
200
Всичко . 1609 тона
Цени:
Българско жито насипано, обезмит. ок. 14 гр.
Манитоба, оката — 14Va rp.
Руско жито, насипано обезмит. оката 14 гр.
Ржжь, насипана обезмитена оката 12 гр.
Кукурузъ, фобъ, оката II гр.
Ечмикъ
,
»
12 »
Брашна.
Пристигания:
Огь Австралия 34 тона, сжществ. стокъ 70,000 торби.
Цени.
Американско Грандъ при 1120 гр. торба, отъ
63'/г кгр.
Американско Три звезди 1120 гр., торба отъ
63*/* кгр.
Американско ЛЛелсонъ 1140 гроша, торба отъ
63Vs кгр.
Варненско луксозно (00) 1050 гр., торба отъ
63 кгр.

- • - • .

MtCTHO отъ жито Манитоба гроша 1100, тор
ба 72 кгр.
.•-;-:
МЪстно огь българско жито, гроша 1060, тор
ба 72 кгр.
:
. '
Местно, отъ руско жито, гроша 1060 торба
72 кгр.
,. Австралийско „Весть" 1140 гр. торба отъ 68 кгр.
Трици едри оката БЧг3 гроша.
;';. ,
дребни „., A U , „
Варива.
Фасулъ, сухътазгодишенъ.21— 22 гроша оката.
МлЪчни продукти.
Кашкавалъ:
Транзитна стота, бълг. бал. —неиа пристигания.
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Обезмитенъ сръбски полски 120-125 гр. кил.
Обезмитена стока, балк. сръб. 130—135 гро
ша килото.
Бтьло сирене:
Бело сирене Одринско 75 до 80 гроша оката.
Масло:
Пресно пресувано 200 гр- оката.
Кашкавалджийско 105—110 гроша оката,
Халебско топено 190 гр. оката.
Живъ добитъкъ.
Овнешко:
Карнобат. 130 гр. ок. съ 13°/о сконто
Пиротско 125
, , ...
•
Караман. 120 „
. . .
Караяка
125 ,
„ „ „
Говеждо, екстра, дебело, 80 гроша оката,
безъ сконто.
Кокошки хубава стока 85—90 гроша едната
на дребно.
Яйца каса отъ 1440 парчета 44 до 45 лири т.
сортировани за износъ,
Други стоки.
Восъкъ Анадолски 136 гр. оката.
Тиквени семки транзитъ 20—22 гр. оката.
Ленено семе 22г/г до 23 гроша оката.
Маслини Волосъ 35—36 гр. оката.
"Ердекъ 28—30 „ .
Турля 36—38
Хайверъ черв, тарама 150 гр. оката.
Дървено масло 60 до 65 гр. оката ново, ста
ро 80—^85 гр. оката.
Дървени вжглища 74* до 7lk гр. оката.
*

-

Марсилско тържище.
Къмъ 20 мартъ 1924 г.
Новото внезапно повишение на чуждата валута
още повече тласна напредъ цените иа стоките и
предизвика големо търсене иа н-вкои отъ техъ. Но
отъ неколко дни се забелязва подобрение на фран
ка, а ако то се усили, настоящите цени ще претърпятъ изменения, повече или по-малко значителни.
Кукуруза достигна до 97 фр., бобъ български
разполаг. 225 и a livrer 215 фр. Дунавски готовъ
за товарене 210 фр., яйца 60£) фр. каса. Търсене
слабо.

ДВИЖЕШЕ HI ПМХОДЙТВ.
Пристигнали параходи:

Брой. 25.

вълнена маиифактура 1109 кгр., бронзови бои 142 •
кгр., бутилки 10374 кгр., кафе 10000 кгр., копчета
961 кгр., вълнени шапки 172 кгр., зебло 1550 кгр.,
сапунъ 550 кгр. вжжа 1010 кгр.
Пар. ^.Гродно" съ памучна прежда 15753 кгр.,
памучна маиифактура 12141 кгр., сода бикарбонатъ 3860 кгр., саламанъ 575 кгр., сода каустикъ
5200 кгр., кърпи 430 кгр., калай 620 кгр., сода
5100 кгр., конци 765 кгр., бакъръ 1930 кгр., синъ
камъкъ 28980 кгр,, галванизирана ламарина 3760
кгр., тенеке 20408 кгр., ламарина 50 кгр., маслини
14500 кгр.
Пар. „Б«кпорусъ" съ кожи 5672 кгр.
Пар. „Царь Фердинандъ* съ: маслини 4200 кгр.,
маиифактура 120 кгр., маслини 900 кгр., портокали
2000 кгр., масло 6775 кгр., хайверъ 950 кгр., боя
1200 кгр.

Очакватъ се да пристнгнатъ параходи
Агенция „Лойдъ Триестино".
Пар. „Пеополисъ" на 26 мартъ.
Агенция „х.. Пайкуричъ".
Пар. „Сересъ" отъ Цариградъ на 29 мартъ.
Агенция „Дюрони—Раделия".
Пар. „Внри Фрейсине" на 30.111. отъ Марсилия;
Пар. „Луи Фресине" иа 30—31.III. отъ Браила.
Агенция „Братя Зопасъ"
Пар. „Derindje" отъ Хамбургъ къмъ 4—5 априлъ съ 557 тона.
Пар. „Rviemor" отъ Ливерпулъ къмъ 4—5 априлъ съ 429 тона.
Пар. „Wigmou" отъ Ливерпулъ къмъ 15 априлъ съ 195 тона.
" Пар. „Rttina" отъ Хамбургъ къмъ 11—-12 snрилъ съ 400 тона. ..
Пар. „Jyria" отъ Ливерпулъ къмъ 20 априлъ
съ 250 тона.

ВОРШИ

н е ю бора,

Варна, 26 мартъ 1924 год.
Положението. И презъ тази седмица положени
ето си остава безъ особени промени по отношение
на зимницата, а по отношение на царевицата има
едно спадане въ цените.
Купувачите предлагатъ за царевицата .сравни
телно ниски цени: 365 лв. за 100 кгр. и за това има
едно въздържане въ продажбите. Тъй напр. днесь
отъ изложените 12 вагона, 10 останаха непрода
дени — вероятно продажбата имъ ще стане извънъ
борсата.
Днесъ на борсата беха изложени:
Зимница: 4 вагони, продадени по 527*50 лв.
100 кгр. при тегло 75400 и 8/г чужди примеси найвисока
цена и 497-50 лв. 100 кгр. при тегло 7370С
и
и /е чужди прим-вси — най-ниската.
Царевица: 12 вагони, отъ който продадени
2 вагона по 365 лв. 100 кгр.
Бобъ: 2 вагони, продадени по 920 лв. 100 кгр.
най-високата ц е н а и 900 лв. 100 кгр. — иайниската.

Отъ миналата седмица:
Параходъ „Албания* съ: пудра за сапунъ 124
кгр., талкъ за сапунъ 1515 кгр., маслини 27,487
кгр., вълна 21 000 кгр., велосипеди 237 кгр., рафия
5212 кгр., прежда 13440 кгр., вжжа 1840 кгр., манифактура 6732 кгр., кафе 7500 кгр., анилинови бои
664 кгр., гумени изделия 800 кгр.. лимони 26730 кгр.,
портокали 9519 кгр., памукъ 1370 ,кгр., екстракгь
На 15 w e въ , борсата еж записани нови чле
19369 кгр., агнеш. кожи 1996 кгр., кинкалерия 947 кгр.нове: 1) Хигкнъ Пайкуричъ, 2) Българското Тър*'
Пар. „Челно* съ: телена мрежа 5567 кгр., пам. ; говско Параходно Дружество и 3) ТодоръШ. Тап»
маиифактура 38533 кгр., памучна, прежда ,31512-кгр., 1 тжкли.
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ЖЕЛВЗйРйй-БМЖРЪ - КОЛОНЙДЯЪ телеФ,нь м, т .
[Ъ:

iy

ПУТРЕЛИ отъ 8 до 24 см.
Шина, наллжкъ, хап&глжкъ

всички размери.
Четвъртито въ връзки отъ б до 25 м.м.
Четвъртито на пърти отъ 22 до 40 м.м.
ОБЛО в ъ връзки отъ 5 до 25 м.м.
О Б П О на пърти и за Т Р А Н С М И 
СИИ отъ 30 до 92 м.м.
О Б Л О за лостове отъ 30 де 45 м.м.

жТЪ:

It

&х

Ж Г Л О В О отъ 15 до 50 м.м.
ЧЕМБЕРЛИКЪ всички размЪри.
ЛАМАРИНА галванизирана № 12 и 14.
ГВОЗДЕИ белгийски въ каси по 25 кгр.
нето пъленъ чешитъ. |
Стомана ГРАФЪ Т У Р Н Ъ въ каси по 50 R
кгр. нето всички нумера.
Ж Е Л Ь З О ШВЕДСКО.
Б А К Ж Р Ъ (Лукатъ) 1-во качество Гер
мански на дъна и на листи.

Д Ж А М О В Е белгийски, гвоздеи, ч у г у н ъ ,
Т Е Л Ъ галванизирана, гвоздеи подковни,
Т р ж б и водопроводни: галванизирани и черни,

Ламарина черна-дебела, пр ии и ости
Winter, Б А К Ж Р Ъ на дъна и листи
и пр. и пр.

Командитно Дружество

СЪ & С-ИЕ
СОФИЯ •— ВАРНЛ.

ТЪРГОВИЯ съ ЗЪРНЕНИ
<РЯНИ и ВЯ РИ ВЯ.
1 ВЯРНА - телеф. № 326.

Телегр.: ЯПЕКО - ВАРИЯ-

i

