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Кож арската индустрия у насъЕто една индустрия, която отъ срЪдата на
миналото столетие до днесь, е отстоявала всичкит-fe
трудности, които нашето народно стопанство е
преживявало. ПричинигЬ на тази й стойкость тоЪбва да диримъ въ това, че тя се е развивала съ
нуждигЬ на населението.
Ние сме скотовъдна страна, а и гЬзи въ съ
седство на насъ страни, , като Румжния, Турция,
Русия и др. имать богатъ суровъ материалъ отъ
кожи. Почвата за развитието на кожарската инду
стрия у насъ е благоприятна, ощ е повече, че ние
имаме едно население въ страната, нуждигЬ отъ
кожени произведения на което стоятъ ощ е неза
доволени. Съ развитието на индустрията, при едно
ефтино производство, полуобработените кожи, кои
то носи нашиятъ селянинъ, щ е минатъ презъ ма
шините на кожарската фабрика. Само една часть
отъ кожите на едрия добитъкъ, които падатъ въ
страната, сж предметъ на фабрична обработка, а
останалата такава се употребява въ суровъ видъ
отъ населението. Затуй и недбстигътъ отъ сурови
кожи отъ едъръ добитъкъ се внася отвънъ. Суро
вите кожи, обаче, отъ дребенъ добитъкъ, нуждни

Г одини
Материали
1. Сурови кожи
2. Полуфабрикати
3. Фабрикати (кожи)
4. Кожени издалия
,

Всичко .

Нашия външенъ търговски трафикъ се е товарилъ въ миналото и продължава да се товари
съ вносъ на артикули, които въ страната имать
богата почва да се произвеждатъ. Кожени произ
ведения отъ всЬкакъвъ видъ представляватъ едно
отъ най-големигЬ пера на вноса и, напротивъ, суро
ви кожи отъ дребенъ добитъкъ се изнасятъ въ зна
чително количество, което е сжщо единъ минусь
за народното ни стопанство.
За да си съставимъ ясно понятие, каква ши
рока область на дейность се отворя предъ нашата
кожарска индустрия, даваме следните цифри:

Износъ
лева

Вносъ
лева

Износъ
лева

4130043 35037451) 6849449 47588151)
283759 524920
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Вносъ
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за,кожарската ни индустрия, сж достатъчни, за*
щото такива падатъ въ изобилие у насъ — дори
имаме и единъ големъ износъ отъ техъ, — едно
; значително перо за уравновесяване на търговския
ни балансъ. Но кожарската индустрия отъ скоро
време почна да проявява големъ интересъ и къмъ
гЪзи сурови материяли; ние виждаме въ Габрово
едно кожарско предприятие, което прави големъ
напредъкъ въ обработвано на финни кожи отъ
дребенъ добитъкъ, а сжщо и предмети отъ такива.

188940 267571

Вносъ
лева

Износъ
лева

•—

5304385

52790

5990868

7655

72667056

■■ —

935063

4998

3216429

4576

17187171

—

•) ДаденитЪ цифри, с ъ малки

изключения,

Износъ
лева

47593443 1229071200 120236127 1050106550

3838713

9187578|4085453 16245686 5037817

Вносъ
лева

137447670 128211505

2827785

4555555

63034823

•107634

15548093

644574

201646828|110322418

представятъ износа на сурови кожи о т ъ дребенъ добитъкъ.

Съ изключение на първия редъ „вносъ суровй кожи“ и отъ износа 2, 3 и 4 рубрики, които сж
незначителни, всичко друго отиЕа въ ущ ърбъ на
търговския ни балансъ, макаръ и износа на суро
ви кожи да се смета за активъ.
Технически и икономически кожарската инду
стрия у насъ до 1904 год. се е развивала бавно,
но отъ тогава насамъ, отъ когато въ страната въ
общ е се забелязва единъ общ ъ икономически подемъ, тя-направи-големи крачки напредъ. П о све

денията на индустриалната анкета, извършена въ
1909 г., и сведенията добити напоследъкъ отъ Бълг.
народна банка,1) констатираме съ задоволство единъ
действителенъ напредъкъ и модернизация въ ко
жарската ни индустрия. Особно въ това отноше
ние държи първенство Габрово, дето е групирана
голема часть отъ тази индустрия.
По сведенията на анкетата въ 1909 год. ние

' •) ТЪзи последнитЬ сж предварителни сведени*.
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Стр. 2..

имаме вложени въ 22 индустриялни кожарски пред
приятия въ мЪста, постройки и машини къмъ 31. XII.
с. г. 1,836,344 лева, когато споредъ гЬзи на народ
ната банка къмъ 31. XII. 1923 год. вложенит% капи
тали въ 24 индустриални кожарски предприятия се
разпредЪлятъ, както след в а :
В ъ 7 фабрики
в ъ Габрово

В ъ 17 фабрики
другаде
изъ България

лева

лева

4267968
62107842
32326812
98702622

2467985
22401380
12210620
37079985

1. Въ места
2. Въ постройки
3. В ъ машини
Всичко

Причините за това голямо и бързо нараства
не на вложенигЬ капитали въ м^Ьста, сгради и ма
шини сж следнитЬ:

1)
РастящитЪ нужди отъ кожени произведения
въ страната, 2) усилената работа презъ време на
войнигЬ, 3) падането на германската марка, което
даде възможность на индустриалците да вложатъ
свободните си капитали въ машини, било за под
новяване, било за подобрение на инвентара и 4) па
никата, която се създаде съ падането на лева; тя
хвърли и последнята свободна пара за работа на
индустриалеца въ постройки.
Така капацитета на нашата кожарска инду.
стрия нараства чувствително, което се вижда отъ
следните таблици:

1. Двигатели
1923 година
Парни машини
локом обили
К j конски
а 1 сили
® | ефект.

Въ Габрово 7 фабрики
8;
Въ 17 фабрики изъ България 14!
Всичко 22

, лева
2270000
4134745
6404745

326
509
835

___ ____

Други двигатели
к конски
а ' сили
<0 . ефект.

\\
7
8.

Къмъ 31 декември 1909 год.

лева

170000
80
142 2285000
222 I 2455000

.

Споредъ анкетата:

506 конски сили ефективни

! , . : ■ 1‘ . .
Имаме, следователно, едно нарастване на двигателната сила къмъ 31 декем.' 1923 год. въ сравнение
състоянието на сжщата къмъ 31 декем. 1909 год. повече отъ двойно.

2. По-важнИ машини въ производството.
-•

Къмъ 31 декември 1923 год.

Къмъ 31 XII, 1909 г.

7 ф-ки въ Г аброво 17 ф-ки изъ Бълг.
броя
1. Барабани
2. Валцови машини
3. Опъвачки (Shossmaschine)
4. ' Цепена чки (Spaltmaschine)

49
7
7
6

Ооаче несъответно на капацитета на кожар
ската индустрия е увеличението на производството.
При средньо заети въ производството 434 работ
ника презъ 1909 год., при една средня надница
отъ 2, 60 лв-, имаме едно производство отъ.977,831
кгр. и 188,883 парчета за 4,538,689 лева, а при

лева

1923 год.

345486

1

J

104
16
16
17

2236000
1770000
1007007
2218000

лева

О б щ о
броя

4920353
1707775
1184987
1722915

лева

60
8
17
16

108061
31791
32864
48681

Употребените сурови материали презъ 1909 г.
и презъ 1923 год., се разпред-Ьлятъ, както следва:

ЧУЖДЕСТРАННИ
1909 год.

.1 9 2 3 год,

лева

кгр-

лева

14506941

603564

1022924

кгр.

|

1909 го д .
лева

1397148 ■85137548
1- •

Щ е рече, докато кожарската индустрия въ
1909 год. е преработила 1,397,861 кгр. сурови ма
териали на стойность 2,608,491 лв., сжщата 15 год.
по-късно при повече отъ двоенъ технически приръсть преработва 1,742,634 кгр. на стойность
99,644,489 лева, т. е. едно увеличение едва надъ г/з.

'

срфдньо 569 работника заети въ производството
презъ 1923 год. при ср-Ьдня надница о тъ 71 левъ,
едно производство отъ 1,421,472 кгр.за 165,676,412 л.

М А С Т Н И

кгр.

броя|

'

кгр.

лев а

794297

1585567

Производството презъ 1909 год.
г. он_
гьонъ

^5®3-562 кгр. за лева 1,686,288
l , 1,390 nap. за лева
65,622

югЬтт.
•ф гь

f 167,933 кгр. за лева
{ 14,139 пар. за лева

865,116
297,053
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/ 309,378 к ф . за лева
други ^ 1 73,354 пар.. за лева

581,976
772,634

Стр. 3

/ 977,873 кгр. за лева 3,403,380
всичко | 18Si883 пар- за лева 1,135,309

Производството презъ 1923 година.
Г ьонъ

В ъ 7 индустр. завед. въ
Г аброво
Въ 17 индурстр. завед. изъ
ц ела България

ДРУГИ
(бл&вкъ, таб. хастаръ и вр.)

Юфтъ

кгр.

лева

426069

35490467

44428

8225469

791274

62612064

111273

13222246

Впечатлението отъ горните цифри е, че про
изводството въ кожарската индустрия далечъ не е
стигнало своя максимумъ на развитие. Причината
за това е главно въ слабата организация въ фи
нансирането на тази индустрия.
Финансирането изобщ о на нашата индустрия
днесъ повече отъ преди войната требва да бжде
въпросъ на сериозно проучване, за да не видимъ
утре една отъ най-важните отрасли на народното
стопанство въ чужди ржце, или къмъ рушение.
Въобще финансирането на индустрията въ отд ел 
ните страни е бивало и е обектъ на ткхната сто
панска политика.
Бедната въ земледклческо отношение Германия до средата на миналото столетие се издигна
до стжпалото на най-мощна индустриална страна
благодарение на това, че създаде благоприятни
условия за развитието на индустрията си. Преди
всичко, банковото д-Ьло въ Германия б е поставено
на здрави начала и съ основната идея да служи
на индустрията. Борсовия законъ и закона за ак
ционерните дружества, на които почива герман
ската индустрия, създадоха не малко интересъ къмъ
индустрията отъ страна на вложителите на спес
тявания. На немските борси, като обектъ на сделки,
сж главно ценните книжа на индустриалните пред
приятия и кукси, Съ монополизирането на железни
ците отъ страна на държавата, едно големо ко
личество отъ вложени въ гЪхъ капитали беха ос
вободени и отидоха да засилятъ финансирането на
индустрията.
Английската индустрия имр по другъ пжть въ
своята история на финансиране. На нея се е гле
дало като на второстепенна отрасълъ въ народно
то стопанство и за това е бивала изоставяна сама
на себе си. Англия съ векове е била морска Гърговска страна и нейната мощь е въ нейните ко
раби. Индустриятя е дирила своите извори за фи
нансиране отъ частните капитали, •, които ней сж
били подъ ржка, т. е. въ района, въ който се е
Развивала. Така, въ Англия се забелязва въ това
отношение явление обратно на Германия. Докато
въ първата, една пълна децентрализация въ фи
нансирането е владеющата система, въ втората
съществува тази на централизацията. Лонцонскиятъ
париченъ пазаръ напримеръ не иска да знае за
финансовите нужди на индустрията въ провинци
ята, — негова обектъ сж търговските сделки, да
йте производствата въ другите страни. Този либеРизъмъ въ финансирането на английската индуст
рия има своето обоснование въ условията и тра
дициите на страната.

Кф.

лева

Кф.

48428

лева

5879009
39847257

До колко тези два начина на финансиране
иматъ местото си при нашите условия, е въпросъ
на основно , проучване, както отъ официалната
власть, тъй и отъ чаената инициатива. Ние сме
земеделска страна съ силната тенденция. да станемъ индустриялна възъ основа производството на
нашата земя, следователно стопанската политика
на страната, по отношение финансирането на ин
дустрията, не може да бжде друга, освенъ да вло
жи еднакви грижи въ нея, както и въ земеделието.
Но чаената инциатива требва да използува
всички средства, които биха могли да засилятъ
дейностьта на индустрията, тъй както е случая въ
Англия. Отделни области у насъ чисто замеделски
могатъ съ своите излишъци отъ пари да , подпомогнатъ индустрията, обаче тукъ се налага една
умела банкова организация. Чрезъ тЬхъ " единъ
постояненъ приливъ отъ пари отъ земеделието въ
индустрията винаги щ е се забелезва. Тукъ именно
е много малко направено у насъ; едно доверие
въ кредитните институти чрезъ поставянето имъ
на здрава почва отъ юридическа гледна точка
требва да бжде първата дейность въ организира
нето имъ, защото у насъ, благодарение на лош и
те опити въ тая область, доверието въ масата е
доста разклатено. Обаче, за момента кредитната
криза въ кожарската индустрия иска бързи и ефи
касни мерки; ней й сж нуждни работни капитали
на умерена цена; сегашната система т. е. прлуча*
ване кредитъ и то крайно оскждно чрезъ втора и
трета ржка, ще я умъртви, защото дисконтовия
процентъ е почти равенъ на печалбите.
Не биха ли се достигнали практически резул
тати за момента, ако народната банка посредничи
за сключване на единъ индустрияленъ заемъ въ
странство срещу инвентаря на индустрията изобщо,
като се вземе предвидъ, че идването на чужди
капитали по частенъ пжть, чрезъ намесване на
чужденците въ производството, непосредствено
има и своите големи отрицателни страни? Мнози
на отъ индустриалците, които скжпягь за; народ
ната гордость въ тази область на културната ни
дейность, сж за този начинъ на финансиране за
момента, докато народните средства за това бждатъ организирани.

'
Д р ъ Ст. Г. Кашевъ.
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; До* Председателя

П О П Ж ТН И БЕЛЕЖ КИ.
Посквитк. Настоящата година, като започнемъ
отъ есеньта и до днесь, може да се смктне за
една о тъ най-благоприятнитк както по време на заораването и заекването, така сжщо и за пониква
нето на заектитк поскви. О тъ никжде няма оплак
ване за непоникване или измръзване.
Напоследъкъ, обаче, поради необикновенното
за сегашния сезонъ топло и сухо време, земледклцигк въ варненско, провадийско, нови-пазарско и
шуменско бкха се доста позагрижили, тъй като
отъ сушата, въ нккои мкета върховетк на посквигк б-кха захванали слабо да жълтеятъ. ftла пад
налия тая седмица благоприятенъ дъж дъ, който
достатъчно овлажни почвата, събуди наново пълни
надежди, понеже създаде най благоприятно време
за развитието на посквигк и отстрани опасностьта
отъ суша.
Добитъиътъ сжщо е въ отлично състояние. Голкмия страхъ отъ моръ, поради крайно оскждния
тая година фуражъ и слама, съ който скотовъдци
и земледклци посрещаха зимата, се оказа съвършенно напразенъ. Добитъкътъ намира изобилна
паша, тъй като отъ началото на януарий буйна
трева се разтила по ливади и полета и ни кара
да мислимъ, че се намираме не посредъ зима, а
въ самата прол-кть. За вкрване е, че отъ оскждния фуражъ тая година на много м-кста щ е се поскжта и за идущата година.
Търговия и занаяти. Виждайки така благоприят
но стеклитк се обстоятелства за широкото земледклеко.и скотовъдно население, всеки ще си по
мисли, че и търговията и занаяти се намиратъ въ
добро състояние, ощ е повече, като се има предвидъ, че тая година земледклцитк взеха добри па
ри отъ цвеклото, боба, тютюня, царевицата и пр.
Положението, обаче, е друго. Острата парична кри
за отъ день въ день се усилва и търговията става
все по-слаба. Сжщото е и съ занаятит-k. Работата
ежедневно намалява и живота става по-труденъ.
Като главна причина за всичко това се сочи не
спокойното вжтр-кшно положение, което не дава
мира и на самигк селени. Несигуренъ за утрешния
день, вскки гледа да прекара съ най-необходимото,
икономисвайки и поелкдния си грошъ.
Лко вжтрешното положение не се уталожи,
ако пролетьта не ни свари при миренъ животъ за
по-спокоенъ трудъ, търговията и занаятитк ще има
да преживеятъ тежки критически дни.

Здребвчковъ.
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. X X X редовна сесия на Варненс
ката Търговско Индустриялн а Кама
ра се открива на 8 т. м. въ 10 часа
преди пладне въ помещението на
Стоковата борса.
По случа! решението на Камарата ни да от
крие курсь по кожарско бояджийство въ Ш уменъ
и грънчарски курсь въ Ески-Джумая, камарата е
получила следната телеграма^

Търговско-индустриялната камара
Варна.
Упълномощ енъ съмъ отъ страна на окржж
ния съветъ да поблагодаря чрезъ В а с ъ ]н а кама
рата за решението й да открие курсъ п о ?кожарско бояджийство въ Ш уменъ и грънчарски въ Е.
Джумая. Окржжния съветъ щ е има"предвидъ при
гласуване бюджета да подсили он-кзи параграфи,
целящи подпомагане занаятитк, промишленостьта
и търговията.
Председатели Ш умен. окр. съветъ: Рашковъ
Бюрото на Камарата ни е изпратило спеднята
телеграма до окржжнитк съвети въ Ш уменъ, Тър
ново и Варна:
Окржжния Съветъ
Шуменъ
По случай откриване на тазгодишната $и
сесия, приемете молимъ нашигк поздрави и поже
лания за единодушна работа при разглеждането
на стопанскит-к въпроси, които днешното време
слага предъ всички ни за разглеждане- Общия
д ъ лгь къмъ интересигк на народното стопанство
налага едно тесно сътрудничество между камаритк
и окржжнитк съветници, които надкваме се за
предстоящата Ви дейность ще бжде ощ е повече
засилено.
Председатели на Камарата: Геновъ
Въ отговоръ на това председателя на Шумен,
окр. съветъ, е изпратили'до Камарата ни следна
та телеграма:
Д о Търговско-индустриялната Камара
Варна.
О тъ името на съвета благодаря Вамъ и на
камарата за поздравленията по случай откриване
то сесията на съвета. Окржжнитк съветници радостно посрещатъ зовътъ за единодушна работа, тк
верватъ, че само съ общи усилия щ е могатъ сереализиратъ всички стопансгвени отъ културно значе
ние въпроси, които сегашното време налага и разчитатъ твърде много на съдействието на камарата,
която има задъ гърба си такава авторитетна и
блестяща дейность.
Председатель Шумен, окр/съветъ: Рашковъ
Презъ изтеклата година въ търновския окржгь
сж били засети 65,000 декара тютюнъ, отъ които
сж били получени около 600,000 кгр. тютюнъ. Найхубавъ тютюнъ е билъ полученъ въ с. Керека -—
дреновско.
Българска търговска камара въ Алввсандрия. Не
колцина българи търговци отъ България сж посе
тили напоследъкъ Александрия— Египетъ и, проучвайки условията на тамошния пазаръ на българскитк износни произведения, сж дош ли до убежде*
нието, че въ споменатия градъ може и има усло
вия за успехъ, да се открие Българска търговска
камара, к оя то да р е г у л и р а българо-египетската
търговия. Изработенъ е за тая ц к ль проектъ, коИ"
щ е бжде проученъ отъ министерствчто.' •

Брой 20

Икономически Известия

Министерството на търговията, промишленостьта и труда съобщава, че тримата подпредседатели
(на търговския, индустриялния и занаятчийския
отдели) требва непременно да изхождатъ отъ
трите съсловия, но за избора имъ ще гласува об
щото събрание на всички действителни членове.
И трите съсловия сж задоволени съ факта, че
само измежду членовете имъ щ е бждатъ избрани
подпредседателите, но сами членовете отъ съсло
вието не могатъ да избиратъ подпредседатели на
бюрото. Бюрото представлява и ржководи делата
на камарата и следователно членовете му требва
да иматъ, ако непълно одобрението поне отъ бол
шинството на действителните членове на камарата.
Това е смисъла и духа на постановлението
чл. 26. отъ закона.
Новото разписание на чешките дунавски парахо
ди. Чехословашкото Дунавско Параходно Д-во, чиято централа е въ Братислава, е издало ново раз
писание за плуването на дружествените параходи
по Дунава, начиная отъ 21 февруари 1925 г. О тъ
тая дата започва и приемането на всЪкакви стоки
на сжщите параходи отъ и за всички дунавски
пристанища включително и българските. Новото
разписание скоро ще бжде отпечатано въ отделни
екземпляри.
Полската тютюнева реджия е обявила търгъ за
доставката на следните количества български тютюнъ.
1) 300,000 кгр. южно-български.
2) 600,000 „ Хасково ова.
3) 800,000
„ Пловдивъ ова.
4) 200,000
» Хасково балкамъ
.
5) 250,000 ; * дупнишки
6) 200,000
„ пловдивски яса
7) 150,000 „ джумайски
8) 250,000 „ неврокопски
9) 10,000 „ македонски
Последния срокъ за подаване оферти изтича
на 24 мартъ т. г .•*
"
Занаятчийско-индустриална изложба въ Горня-Optховица. Общинското управление на гр. Г.-Ореховица
устройва тая пролеть, заедно съ традиционния си
панаиръ, и една занаятчийско-индустриална изложба.
Изложбата ще се състои отъ 26 до 29 мартъ
т. г. Общината щ е построи за цельта специални
иавилиони, въ които ще се излагатъ предмети, безъ
да се заплаща такса. Освенъ това, и отделни из
ложители, ако пожела ятъ, ще могатъ да си построятъ на общинско место свои павилйони, б езъ да
плащатъ и за това такса. Предметите за изложба
та, ще се приематъ отъ общински чиновници сре
щу разписка и срещу Нея щ е бждатъ връщани
следъ закриването на изложбата. Изложители, кои
то пращатъ своите предмети франко гарата, ще
требва да пратятъ и надлежната сума за превозъ
отъ гарата д о павилйона. На изложбата продажби
нема да има, а щ е се приематъ само поржчки. Изложитель, който не присжтствува лично, ще треб
ва да даде нужните нареждания, упжтвания, книжа
и пълномощни на общинските чиновници, които
Ще приематъ поржчки за сметка на фирмата.
За по-подробни сведения и р а з я с н е н и я ,
и н т е р е с у в а щ и т е да\ се обръщ атъ напрано
къмъ Градското общинско управление въ ГорняОрехввица.
^
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Изработва се новъ законопроектъ за изменение
допълнение закона за акцизите, съ който се
предвижда едно изменение на системата на обла
гането.
Сесията на Варненския Окр. Съветь. Вчера въ
новия общински театъръ се откри втората извън
редна сесия на Варнен. окржженъ съветь.
Съвета се откри съ речь отъ окр. управитель
г. С. Дончевъ, който изложи обстойно въпросите,
съ които ще се занимае съвета, точно определе
ни съ Царски указъ: 1) гласуване бюджета на окржга за 1925/1926 г. 2) сключване заемъ отъ д ъ р 
жавата за водоснабдяване селата отъ окржга и 3)
приемане изработения отъ комисията правилникъ
за уреждане — изложба на добре изработени за
наятчийски произведения въ окржга.
По предложение на председателя на окржж.
постоянна комисия окржжнит-fc съветници отидоха
на погребението на починалия завчера бившъ председатель на пост. комисия х. Холеви.чъ.
Следъ това се избраха прошетарна, бюждетарна и инвентарна комисии.
Варненските фабрики „Г алата“ и „Слънчогледъ“
сж подали заявление до министерството на тър
говията, съ което искатъ върховния съветъ- на
труда да имъ отпусне кредитъ отъ фонда „О бщ е
ствени осигуровки* за постройка на модерни жи
лищни помещения, необходими за работниците.
Облекло за чиновниците Постигнато е споразу
мение между Министерството на търговията, про: мишленностьта и'труда съ шиваческата коопера- ция „И згревъ“ — София за доставка на облекло на
чиновниците при износни цени. Платъ за цельта щ е
. доставятъ габровските и сливенските фабрики. На
редено е вече отъ Габрово да се прати платъ отъ
■разни десени и качества до горепоменатата коо
перация, кждето ще бжде складира нъ плата на
разположение на чиновниците. По свой вкусъ т е
ще си избиратъ платъ, като зашиването на ко
стюмите щ е сгане отъ кооперацията по мерка.
Изплащането щ е става на части.
Безспорно по тоя начинъ ще могатъ чинов
ниците на София да иматъ костюми съ 400 — 500
лева по евтино, отколкото сами ако си биха поржчвали. Добрите резултати отъ това д ело, което
е лично д е л о на г. Министра на търговията, промишленостьта и труда, нека се разпространягь и
v върху останалите чиновници отъ другите градове
v на царството.

Бюлетинъ.
За състоянието на времето, земледБлскигЬ посеви,
лозята, добитъка, и пр. презъ яесецъ Януарий 1925 г.
въ шуменския окржгъ
ЗемледЪлие. П резъ течение на месеца се засеха на някой места зимните ечемици; продължи
извозването торъ по нивите. Други полски работи
не се извършватъ.
•
ч
Скотовъдство. Добитъка презъ месеца се изкар
ваше на паша, която б е оскждна; изобщо и хра
ненето на ясла беш е оскждно. По свинете 6Ь кон
статирана „Огненица*.
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нимаватъ само французи и то лица, които сж на
'
Лозарство. Времето позволи реголването на
вършили 25 год. и сж въ пълно притежание на
«■fecra за лозя. Други особени работи по лозята
гражданските и политическите си права. Пред
не се извършиха.
вижда се понататъкъ единъ вишъ банковъ съветъ
Градинарство. Тукъ таме по овощните градини
отъ
25 души, състоящ ъ се отъ депутати, сенатори,
б е предприето чистене на гжсенични гнезда и про
представители на разните власти, търговските ка
чистване на овощните дръвчета. Подготвиха се
мари,-банките и банкови специалисти. Размера на
места и за нови овощни градини. Въ зеленчукови
банковите депозити, издаването на акции и вида
т е градини се извозваше торъ за парниците.
на балансите и др. ще бждатъ подъ контрола:
Пчеларство. Пчелите зимуватъ.
Ц ени те на земледелските произведение бЪха
СЪЕДИНЕНИТе ЩАТИ.
както следва:
Презъ 1924 година сж били изнесени отъ
Пшеница 120— 130 лв. крината, ечемикъ 70
страната зърнени храни за една общ а сума отъ
до 50 лв. царевица 70 лв. фасулъ 9 лв. кгр. вино
9—
10 лв. ракия 50—55 лв. говеждо м есо 23 лв. 433,7 милиона долари срещ у 311,3 милиона долари
презъ 1923 год. Така: били сж изнесени царевица
свинско 40 лв. овче 25 лв. масъ 50 лв кгр. млеко
за 17,8 милиона долари срещу 36,8 милиона до
1 0 - 12 лв.
.
лари презъ 1923 г „ пшеница за 237,1 срещ у 176,5,
пшенично брашно 91.2 'мил', долари срещ у 88,1
мил, долари презъ 1923 година и т. н.

В ш е н ъ о ю 9ш

.

Канъ е вървяло развитието на некои клонове
на търговията и индустрията въ Съединените Щ а
ти се вижда отъ следната таблица:

ТУРЦИЯ.

въ хиляди

Тьргъ за доставка на 1,000,000 кгр. спиртъ
(95 °/о чистъ спиртъ и 15° температура) е обявило
турското правителство при следните поемни усло
вия: горното количество требва да бжде доставено
до края на текущата година въ отделни месечни
количества като се започне отъ 15 априлъ съ
100,000 кгр. Спирта требва да бжде въ метални
бъчви по 500 кгр. всека. Изплащането щ е става,
следъ като турското правителство е прегледало и
приело всека партида.
Оферти се приематъ до 31 мартъ т. г.

ГЪРЦИЯ.
Гръцката Народна Банка е увеличила раз
мера на сконтовия си процентъ отъ 7 \!г на 8 Va °/°.

ЮГОСЛАВИЯ.
Износа отъ Югославия презъ изтеклата 1924
година е възлязалъ на 3’9 милиона тона за една
общ а сума отъ 9538 милиона динара, като е надвишилъ миналогодишния съ 29'4 °/о, а тоя презъ
1922 година съ 185 °/о.
Въ търговския й балансъ Износа е надвишилъ
вноса съ 1 1 3 8 милиона динара.

РОМЪНИЯ.
Производството на петрола въ страната презъ
и. Януарий е достигнало 167,000 тона.

УНГАРИЯ.
Външната търговия на Унгария се е значител
но увеличила — така вноса е в ъ злязъ лъ на 702,8
милиона златни крони срещу 423 презъ 1923 год.;
а износа 575 милиона срещу 338,1 мил. златни
крони презъ 1923 год.

ЧЕХ 0СЛАВИЯ.
Правителството е решило да основе една еми
сионна банка, като за монетна единица остане чеш
ката крона по настоящия й курсъ. Тая банка ще
бжде независима отъ правителството и финансо
вото министерство.
. ф ран ц ия.

\.v

/

У / .;

Споредъ новия законопроекгь за^ банките въ
Франция съ банкерски операции могатъ да се за*

.

1924 г.

1914 г.

1900 г.

1. Население
112686
97928
76303
2. Народно богатство въ л етер. 320803862.182299564 88517000
3. Народни д ъ лгове (фискал
на година)
21251120
1185000 1263000
4. Злато притежание на С ъе
динени Щ ати
4490716
1871000 1034000
5 Вносъ на злато (фискална
година)
417026
66539
44573
6. Инд. производство
43651263 24246000 11406000
7. И зносъ на фабрикати (фисг
кална година)
2150109
1099190 484920
8. О бщ ъ износъ (фискална
година)
4311284
2354579 1394483
9. О бщ ъ вносъ (фискална
година)
3554138
1893925 849941
10. Дълж ина на ж. п. линии
251000
263
199
11. Реколтата на • пшеницата
(в ъ буш ели )
855000891013' , 522229
12. П етролно производство
(в ъ галони)
30131000 11162601 2672000
13. Производството на сурово
ж елязо (в ъ тона)
40000
233321
13789
14. П роизводство на вжглища
(в ъ н е т о т о н а )
646311
513525 269684

ЗАНАЯТЧИЙСКИ О Т Д Ш .
Благодарности. Шуменските занаятчийски сдружения сж изказали благодарность за положените
грижи по отстояване интересите на занаятчийството,
въ Варнен. търг.-инд. камара на досегашния си избраникъ, действителенъ членъ на сжщата, г. Александъръ Тодоровъ и сж пожелали на новоизбрания
си такъвъ г. Маринъ Лозановъ, съ ощ е по-големъ
ж аръ да застжпва правдивите интереси на зана
ятчийството.
Сжщо е реш ила да открие въ най скоро вре
ме краткосрочни курсове по глечосванв грънчарски
т е сядоае съ безопасна глечъ, за майстори и калфи
грънчари въ градовете Габрово, Ески Джумая и
Разградъ, които щ е се ржководятъ отъ : майстора
грънчаръ при Държавната Художествена- Акаде
мия г. Грънчаровъ.
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Временни курсове. Камарата е рош ила да от
крие на. 10 того курсъ по кожарско, бояджийство въ
гр. Ш уменъ за майстори и калфи отъ кожарския
и табашкия занаятъ, който ще се ржководи отъ
майстора-инструкторъ по тоя занаятъ при Камарата
г. Христо Стояновъ. ‘
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30,000 броя. Т Ь едва ще могатъ да добиятъ цЬната л-стр. 13 за хилядата, защото пристигналите порано пратки не сж ощ е ликвидирани. Освенъ това,
пристигането на голЬми пратки винаги лош о влияе
на пазари.
ч
Кашкавалъ. Въ ценигЬ на тоя артикулъ н-Ьма
промена. Има пристигания само отъ Сърбия,
фасулъ. Въ ценигЬ нЬма промЬна.

Консулска рапорт» п ^орешп1(Ш)пн.
Положението на Египетското тържищеОбщо положение. Египетското тържище отбЬл-Ьзва една особенна нервность, една нерешителность, която се дължи на положението на главния
износенъ артикулъ — памука, който достигна мно
го високи цЬни, както и на житнит-fe айгажименти
поети въ браш ното и захарьта, чието светско п оло
жение е застрахователно.
Оризъ. Пазаря е по-скоро слабъ, специялно за
новата реколта. Въ ценит-fe има малко спадание.
Спаданието. изглежда, че ще се увеличава постепен
но съ пристигането на пазаря поржчанит-Ь 30,000
тона чрезъ Лондонъ. Пазаря щ е бжде повлиянъ
■отъ тЬзи пристигания, толкова повече, че неимо
верното покачване ценигЬ на брашното и житото,
на каквито цйни има много нЬщ о ангажирано, оти
ва май къмъ катастрофа. На всЬки случай за сега,
поради липсата на голЪмъ стокъ, цената на разпо
лагаемото количество е висока — л-стр. 17 тона,
до като новата реколта, която щ е стигне тукъ
следъ единъ месецъ, се предлага на л-стр. -14*10.
Египетския оризъ е много заскъпнялъ. Въ
свръзка съ покачването ценигЬ на хранигЬ м-ЬстнитЬ производители искатъ много високи цени. Т а 
ка Mamsouh отъ Розетъ струва Ег. гр. 185 торбата
отъ 100 килограма; Glace — Ег. грош а 190.
Арпата (неолю щ енъ оризъ) е сжщо поскжпнала отъ миналата седмица насамъ отъ Ег. гр.
300 на 335 ардеба. Това покачване се дължи глав
но на закупването 500-rfe тона за България, които
ще се товарятъ тая- седмица за Бургазъ на при
стигналия за тая цель българския параходъ „Б ъ л 
гария“ .
Торби Калкута. Пазаря на торбитЬ продължа
ва да бжде тихъ. Станаха нЬколко сделки съ тор
би за памукъ, на ц-Ьна Гр. Ег. 3‘30/40 — 7 35/40.
Въ Калкута цЬнигЬ ощ е сж поддържани.
Прями съобщения между България и Египетъ.
Днесъ пристигна тукъ българския параходъ „Б ъ л 
гария“ . Той не б-feme идвалъ отъ м. Май миналата
1924 година. Донесе сто тона товаръ — тютюнъ,
др-Ьнови пръчки и дървени издалия (лопати и пр.)
Тукашния вноситель на тютюна ми изказа задовол
ството си, че можалъ случайно да сполучи прямъ
параходъ за тукъ, за щото съ претоварването на
тютюна въ Цариградъ или Пирея, той понасялъ
голЪми щети и неудобства.
Покрай 500-тЬ тона арпа, която е дош елъ
специално да пренесе, парахода „Б ългария“ щ е
вземе й отъ тукъ другъ товаръ, макаръ идването
-му да е станало сьвършенно случайно и почти
“безъ предизвестие.
Дринови пръчки. Съ параходи „България“ прис
тигнаха две пратка др-Ьнови пръчки — о к о л о

Положението на Цариградското тържище.
за времето отъ 16— 23 фявруарий 1925 год.
Варива: Старъ фасулъ ипекски I-во к-во 41 до
42 гроша оката, обезмитенъ.
Местенъ 18— 19 гроша оката.
МлЬчни продукти.
БЬло сирене одринско 95— 100 гроша оката.
Кашкавалъ местенъ полски 105— 107 гроша
килото.
Кашкавалъ местенъ балкански -коненски 110
до 112 гроша килото.
Кашкавалъ сръбски пиротски 107— 110 гро
ша килото.
Масло кашкавалджийско
— -—
Масло пресно пресувано 200—220 гроша оката.
Живъ добитъкъ.
Овнешко къвърджикъ 110— 115 гроша оката
съ 13% сконто.
Овнешко караманско 105— 110 гроша оката съ
13% сконто.
Ягнешко 110 гроша оката съ 13% сконтоГовеждо екстра дебело 78— 80 гроша оката
съ 3 % сконто.
Свинско 110— 115 гроша оката.
Кокошка хубава стока 100—105 гроша едната.
Гжски 170 гроша едната.
Пуйки 220 гроша едната.
Други стоки.
Яфионъ индже 40 лири оката.
Афионъ каба 34 лири оката.
Сусамъ ж ълтъ фобъ 32 гроша оката.
Маслини трилия 22—30 гроша оката.
Маслини единджикъ 30—35 гроша оката.
Маслини ердокъ 35— 40 гроша оката.
Дървено масло ново 75— 80 гроша оката.
Дървено масло старо екстра 85—90 гроша
оката.
Хайверъ тарама 150— 160 гроша оката.
Вълна анадолска 120— 125 гроша оката.
Вълна къвърджикъ 130— 135 гроша оката.
Вълна тифтикъ 220—300 гроша оката.
Восъкъ анадолски 174— 175 гроша оката*
Дървени вжглища 61/*— 6Va гроша оката.
Тиквено семе 21— 22 гроша оката.
Захарь на бучки 3 9 % -4 0 гроша килото обезмитОна.
ч
Захарь ситна 37%— 38 гроша килото обезмитена.
Забележка: Всички горни цени се разбиратъ
на едро.
,
Мленият* продукти запазиха ценигЬ си и про
явиха тенденция на спадане, поради спазаряване
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на м лекото по ланските цени 18— 22 гроша за
ока. ГолЪмата разлика, която сжществува въ це
ната на млекото, се дължи на много причини, но
най вече на отдалеченостьта на стадата и на тех
ния брой.

говци, отъ друга страна, разните възстаннически
движения въ източните вилияти и слуховете за
обявяване на Цариградъ и Трапезундъ въ военна
положение подействуваха зле върху разположение
то на тържището. Това предизвика даже еднохпадане въ курса на лирата.

Месото отбелЪза ново спадане. Ягнешкото поч
ва да се продава по-евтино вече о т ь овнешкото,
понеже последното се предпочита отъ турското на
селение. Все пакъ има ощ е сметка да се внася добитъкъ отъ България, освенъ свини, за които се
зона е миналъ вече.
ApyrHTt стоки запазиха цените си, освенъ дър
вените вжглища, които спаднаха съ единъ грош ъ
на ока. Това спадане, както е било всЬка година,
ще продължи до къмъ средата на лЪтото.
Колкото се отнася до общ ото положение на
тържището, то си остава все така неопределено.
Отъ една страна гръцките търговци въ Цариградъ
почватъ да се успокояватъ, поради решението на
хагския сждъ, че думата „установени“ требва да
означава, „заселени въ Цариградъ“ съ целъ да се
остане тукъ за винаги на работа, на препитание,
въ която категория подпадатъ почти всички тър

Генералното ни консулство въ Цариградъ съоб
щава: На 21 т. м. въ Цариградъ се откри съ обик
новения церемониялъ СТО КО ВА БОРСА.
Сега за сега тая борса щ е се занимава съ
следните стоки: жита, брашна, трици, царевица,
ечемикъ, овесъ, ржжъ, просо, ленено семе, коно
пено семе, сусамъ, бакла ( суха), лещ а, фасулъ, бизелъ (сухъ), нахудъ.
Забранено е извършването на каквито и да
е сделки съ горните артикули вънъ отъ борсата.
Абонатите, борсовите агенти и посредници
могатъ еднички да работятъ въ борсата. Търгов
ците, които не се запишатъ за членове, , щ е мо
гатъ да сключватъ сделки само чрезъ посредсгвото на борсовите агенти. Даже хлебарите ще
требва да купуватъ своето браш но отъ мелнича
рите-абонати на борсата.

Вносъ— Износъ—Комисиона—Представителство.

ПАРАХОДНА АГЕНЦИЯ
РЕКИДЪ.
За телеграми: ФЕРЕКИДЪ.

Телеф онъ N2 232.

Колониал* и бои но едро.
Всякога на складъ големи количества отъ прочутото нървокачественно
К ацакулисъ

и

Грим анисъ

МАСЛИНИ волоски разни качества, ХАЙВБРЪ (тарама), смокини
САПУНИ №ли и марсилски, ХАРТИЯ амбалажна и КЕСИИ и всякак
ви други колониални стоки.

Всякакви бояджийски артикули:
Нефтъ, тутка лъ, бранзове разни, гипсъ колоф анъ, синки белгийски, гумалакъ,
и веФкакви сухи блажни, емайлови и други бои.
2 __ 2 9 — 0

Печатница Добри Тодоровъ — Варна.
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Акционерно дружество „С. М. КИТРИНОПУЛО R Д." — Варна.

ПОКАНЯ.
Управителния съветъ на Акционерно Дружество „С. М. КИТРИНОПУЛО А. Д .“ Варна, възъ осно
ва на чл. 7 отъ Дружествения уставъ поканва Г-да Акционерите на общо годишно събрание на 15 Мартъ
1925 г., въ 10 часа преди пладне въ дружественото помещение на улица „Малка Търговска“ № 13, за
рдзглеждание следния дневенъ р е д ъ :
1) Изслушвание доклада на управителния и проверителни съвети на Дружеството върху положе
нието и операциите му презъ 1924 г.
2) Преглеждание и удобрение на баланса и сметката „печалби и загуби“ и представеното разпре
деление на чистата печалба.
3) Освобождавание отъ отговорность управителния и проверителния съвети.
4) Избирание нови управителенъ и проверителенъ съвети.
5) Изменение заглавието, чл. чл. 1 и 11 ал. II отъ дружеств. уставъ, като вторите кавички на
дружествената фурма вместо следъ буквите А. Д., се поставятъ преди тези букви, т. е. следъ думата
„Китринопуло“ .
6) Изменение чл. 3 отъ устава, като капитала се увеличи на 1,200,000 лева и чл. 4., като числото
на акциите се увеличи на 120.
7) Разни.
Тия отъ г. г. Акционерите, които желаятъ да участвуватъ въ събранието, требва да депозирагь
акциите си до откринането на сжщото събрание въ дружествената кантора. Въ случай, че то на казаната
дата не се състои отлага се за сжщия день, часъ, место и дневенъ редъ на идущата седмица.
гр. Варна, 23 февруари 1925 год.
О Т Ъ УПРАВИТЕЛНИЯ С Ъ В Е Т Ъ .

РАВНО
СШ
5ТКА

А ктивъ

на 31 Декемврий 1924 година
13566 —
30432 40
104929,15
40452 50
639963 125
492810 ‘50
323812 |20
2168222 180

Каса наличность
Мобили
Коореспонденти въ странство
Преходни сметки
Клиенти дебитори
Ефекти за събирание
Дебитори
1
Стоки

Капиталъ
Текущи лихвени сметки
Ефекти за исплащание акцепти
Банки текущи сметки
Чужди валути
Преходни сметки
Кредитори
Загуби и печалби чиста печалба

3814188 i 80]

Пасивъ
1000000
49050
557093
1163010
82721
2241
843598
116473
3814188

—

40
20
—

60
85
55
20
80j

СМЪТКА ЗАГУБИ И ПЕЧАЛБИ
Д А ЗЕМА

ДА ДАВА
490898
456921
218457
59123
7051

Общи разноски
Лихви и комисиони
Загуба отъ зърнени храни
Курсова разлика
Безнад. вземания
Печалби за разпределение

О тъ Комисиони
„ продадени стоки

185741 70
1163184 65

11647 30
3494 20

10% на Управ. съветъ
3 % провер. съветъ
87°/о на разполож. на общ. год.
събрание
. '
.

101331 70
1348926 35

гр. Варна 23 февруари 1925 г.
Счетоводитель: Г. А. Нацулисъ

65,
95
50
2Ь
80

1348926 35
/ В. К. Филирнди.
Проверителенъ съветъ: | Д. Дияитровъ.
4 П. Л. Пастиевъ.

Докладъ
на Проверителния съветъ на Акционеното Дружество „С М. КИТРИНОПУЛО А. Д.

— Варна.

'' Господа Акционери,
В ъ основа на чл. 202 отъ търговски законъ и постановленията на дружествения уставъ, имаме
есть да Ви явимъ, че ние проверихме представения Вамъ отъ Управителния съветъ „Балансъ и сметка
Загуби и печалби“ за отчетната 1924 год., които намерихме съгласни съ книгите на дружеството. Като
1и съобщаваме това, молимъ Ви да удобрите представения Ви „балансъ“ и сметката
загуби и печалби“
да освободите отъ отговорность членовете на управителния съветъ за делата му презъ изтеклата 1924 г.
Варна, 23 февруари 1925 г.

П роверителенъ съветъ: В. И. Филириди, Д. Димитров!», П- Л. Пастиевъ.
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Народна Кооперативна в ан к а —В арн а

Покана № 5.
Поканватъ се г. г. членовете на Народната Кооперативна Банка въ Варна, на V-то общ о редовно
годишно събрание, което щ е стане на 15 мартъ т. г. въ 10 часа преди обедъ въ помещението на Банката съ
Д н е в е н ъ р е д ъ :
1. Отчетъ отъ управителния съветъ и докладъ отъ контролния съветъ
2. Одобрение „Баланса“ и сметката „Загуби и Печалби“ за 1924 година и освобождаване отъ отговсрность управителния и контролния съвети за действията ииъ презъ същ атв година.
3. Определяне датата за исплащане дивиденда.
4. Избиране трима членове за управителния съветъ на место излезлите по р е д ъ : по чл. 27 отъ
устава. Избиране и двама запасни за управителния съветъ.
5. Избиране трима членове за контролния съветъ и двама запасни на техъ.
6. Предложение за ликвидация на Банката.
ftко на определения день не се явятъ достатъчно членове, то съгласно чл. 26 отъ устава, събра
нието се отлага, безъ особена покана за това, за .22 същи месецъ въ същ ото место и часъ, и щ е се счита
законно, независимо отъ числото на явилите се членове.
. Варна, 2 мартъ 1925 год.
Отъ Управителния Съватъ.

Б

Л

А

Н

С

Ъ

Снлюченъ на 31 декемврий 1924 година.

Активъ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А

Каса
Текущи лихвени с/ки — Дебитори
Портофелъ
Дебит. & Кредитори — Дебитори
Съдебни д-Ьла
Депозити
Съдебни разноски
Стоки
Преходни сметки
Мобили
. !

14373
74103
31500
19380
8291
370000
4000
382423
25000
,18711
947782

02
70
—
60

_

—
—
—
—

1
2
3
4
5
б
7
8
9

Пасивъ

Капиталъ
Запасенъ капиталъ
Г аранции
Депозанти
Дебитори & Кредит. — Кредитори
Текущи лихв. сметки
„
Спестовни влогове
Непоискани дивиденди
Загуби & Печалби

— . >•
|32

354600
54504
20000
350000
28824
4560
107713
3107
24473
,,

!86
—
29
02
,05
| =

947782 32

’ Сметка ,Загуби & Печалби“
Да Д ава (загуби)

приключена на 31 декемврий 1924 г.

1 Общи разноски: заплати, наемъ, отопление, о с  '
1
ветление, канторски и др.
118074 70
2 Чиста пачалба за разпределение (чл. 35 отъ уст-):
2
WVo запасенъ капиталъ
'
2447 30
10% тантиеми за управителния съветъ
2447 30
3
1Vs °/о „
„ контролния
„
367 —
4
б°/о
„
„ чиновниците
146840
•5п/о Дивидендъ вър. внесения капиталъ 17730-—
Остатъкъ кътъ запасния капиталъ
13 05
24473 05
1
142547 75
Контропенъ съ в етъ:

Д а Зема (п е ч а л б и )

О тъ лихви и комисиона
О тъ комисиона вър
ху стоки
О тъ стоки
„ разни „•

48548 95
21115 65
31383 15
41500

>
142547 751
Ст. Петровъ и Ст. Дтанасовъ

Докладъ
отъ Контролния съветъ на Народната Коопер. Банка въ Варна, до V-то общо редовно годишно събрание на Банката.
Господа Кооператори,
Подписаните членоре на контролния съветъ на Народната Кооперативна Банка, честь имаме да Ви
явимъ, че, съгласно закона и устава на Банката, сме проверявали презъ течение на годината сметките
на Банката и сме ги намирали правилно и редовно водени съгласно устава и решенията на управител
ния съветъ.
_
. . . . . . .
J
лспл
Сж,що така проверихме и „Баланса“ и сметката „Загуби & Печалби“ сключени на 31 декемврий
1924 година и ги намерихме верно и правилно извлечени съгласно книгите на Банката '" .
«

Й

Й

Г

"

У т а и т е л н и » „ контролния с ъ в е т
К о н т р о л а см =тъ: [ ^ П

« ^ р , ет|№
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I шт кG-i

Тедзфанъ N2 198.

Телеграми: ,.ЖШВЪ'\

Жел%зврй8—б8!1ъръ—колзинаяъ
р е м о гр на еклйдъ:

Шина, наллж къ, халк алж к ъ
М аш алж к ъ
всички размери.
Четвъртито въ връзни ОТЪ 6 ДО 25 м М.
Четвъртито на пърти отъ 22 до 40 м.м.
О Б Л О въ връзки отъ 5 до 25 м м .
О Б Л О на пърти и за ТРАН СМ И 
СИИ отъ 30 до 92 м.м.
О БЛ О за лостове отъ 30 до 45 м.м.

жглово

отъ 15 до 45 м м

Обръщ ателни трупици, Бехерови
трупици, Лемежи, Чересла, Коси.
Т Е Л Ь галванйзиранн, ГВОЗДЕИ подковнв, Л А М А Р И Н А черна д ебела.

ЧЕМБЕРЛИКЪ всички размЪри.
ГВОЗДЕИ белгийски въ иаси по 25 кгр.
нето пъленъ чешитъ
Стомана Г Р А Ф Ъ Т У Р Н Ъ въ наси по
50 нгр. като всички нумера
Ж ЕЛЪ ЗО ШВЕДСКО.
Б А К Ъ Р Ъ (Лукатъ) 1-во качество
Германски на дъна и на листи.
Дж амове белгийски
Т рж би водопроводни черни отъ V-’-2 цола.
Лопати европейски.
ПУРИИ и ОСТИ Winter.

Т Р Ж Б И галваниаирани.

ЦЕНИ ..КОНКУРЕНТНИ:

228

3 5 -3 8

ж т*ж ж

Гарантирано качество, постояненъ депозитъ на големи количества
ч
%

РАФИЯ, СЯРА на прахъ и на пръчки, ТЕЛЬ поцинкована,
ГВОЗДЕИ всички нумера, МАСЛА, МАСЛИНИ, САПУНИ: *ьли,
NapjlKI 1 „СшаНГ, ХЕРИНГИ и всякакви други колониални етоки
всякога на конкурентни ц4ни при

ДКД. ТЪРГОВСКО Д-ВО

к

„СИМЕОНЪ ГЕНЧЕВЪ Ш
За телеграми:

Симеонъ Генчевъ.

.2— 26— 3

1Ч А Ш
Телефонъ

№ 126.

Брой 20

Икономически Известия

Стр. 12

ЕО Л О Н И А Л И С ТИ !
ПО П РЕ Д С ТА В И Т Е Л С ТВ О на първокласна Астрзхансна к ж щ а постояненъ складъ на големи количества П Ъ РВО К АЧ ЕСТВЕН И

ХАЙВЕРИ
ТОРБИ

ХАЙВЕРИ

тарама
тм ущ

ТОРБИ

2Vi и 27г либри

и всякакви колониални стоки всЪ.:ога на конкурентни цени при

Е, & П. Статакисъ - Варна.
ВНОСЪ

И ЗН О СЪ - П РЕД СТАВИ ТЕЛСТВА

П А Р А Х О Д Н А
За телеграми:

А Г Е Н Ц И Я .

СтатаКИСЪ.

2-27— 0

Телефонъ JS« S74.

чисто
ДЪРВЕНО МАСЛО
ПРОЧУТОТО

ня
най едри вкусни и ефтнни ВОЛОСКИ МАСЛИНИ
на тш износна производителна дена пристигнаха
иа консигнация при

ВРАТНЯ ФОРТУНА - ВАРНА
- ■

( •

ПРИЕМАМЕ ПОРА» ЧЕИ.
За телеграми:

Фортуна

— Варна.

.

2 -2 8 - 0

Телефонъ №

334.

