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МАКЕДОНСКИТЕ ГРАДОВЕ.
Сл4дъ първата и втората войни се създадоха
съвсемъ нови политически, а оттова и нови ст о
пански условия за Македония. ■ Страната, която
нодъ Турция образуваше една географска и сто
панска еденица, слйдъ войните попадна нодъ
трите съседни държави; е с т е с т в е н о т о дебуше на цялата область — Солунското приста
нище, на което тя образуваше естествения хиптерландъ се откъсна съ една т$сна ивица земя и
предаде на Гърция, която най малко се нуждаеше
отъ него; Вардарската линия, по която се носеха
всичките произведения и свличаха къмъ морето,
resp. далечните пазари попадна въ различни ржце,
което обстоятелство затруднява и ззмедлява сво
бодния достжаъ до морето; албанския пазаръ бе
тоже изгубенъ за винаги сл4дъ създаването на
Албанската държава, и, най-после, настанилия
политически режнмъ въ Сръбска Македония —
за нея е тукъ думата — пропжди голяма часть
отъ мастното население, а за останалото по свои
те домове създаде политически и културни усло
вия, които му позволявать само да вегетира, но
не и да се отдаде на привичната па това насе
ление творческа стопанска дейность. Сърбят!. отдавагъ голямо значение на стопанското развитие
на тоя край и проявяватъ год4аъ интересъ къмъ
това, както може да се види по писаното изъ
вестници и списания. Интересни опвсавия дава
белградското списание „Привредни преглед“ . Въ
който тукъ предаваме описанията на два важни
града олъ различни крайща на Македония: ; Би
толя и Струмица.
5 И Т О ЛЯ.
Въ брой 19 отъ 30 май т. г. на Привредни
преглед“ се говори за Битоля:
ьНи единъ градъ, — казва автора па тая
бележка Драганъ Миличевичъ, секретаръ на ин
дустриалната централа на С. X. С. — не е понесълъ по-тежки морални и материални жертви въ
борбата за обединение и пито единъ градъ презъ

цели шесть години ие е получилъ по-малко подк
репа откодкото града Битоля, който е билъ до
1912 год. най големия, най-красивия и най-папредналпя въ Македония следъ Солунъ.
И сега съ голите си руини, пусти улици, и
замряла чаршия — жалки останки на някогашно
величие и богатство — представлява „егаръ н
знатепъ господинъ, който е дошелъ до просяшка
тояга“ , споредъ сполучливия изразъ на виденъ
битолски гражданинъ.
До това положение са го докарали войните,
а още повече новите граници. „Границите съ Гър
ция и Албания отнеха на града пазаря му на
югъ и зааадъ. Теснолинейката му отвлече старите
клиенти отъ ЦрилЬпъ, Охридъ, Струга, Дебъръ и
Кичево къмъ Скопие, а следъ тЬхъ отидоха и
разумните и предвидливи жители.“
„Града, който преди непълни двадесеть го
дини е броялъ около стотина хиляди жители, се е
превърналъ въ обикновена паланка съ тредееетина
хиляди жители. Чаршинта, която преди 1912 год.
е владеела надъ цЬла южна Македония, южна
Албания и стара Сърбия до Призрепъ и Кумано
ви се е обжрнала на жалко пазарище, което се
подържа отъ ежедневните потреби на местния
гарнизопъ, чиновниците и околиите села.“
Всички причини, изброени по-горе, не могатъ
да не пи наведатъ на печални размишления върху
бждощето на тоя цвйтущъ, пЬвогатенъ търговски
центьръ. Авторътъ обаче, пе се отчайва. Той
свързва бждащето на гртда съ водените въ сегаш
но време преговори съ гръцкото правителство, въ
които става вьпросъ яза „славяногласнпте елени“ ,
които за сърбите сж чисти сърбя. „По-вече отъ
сигурно е, че най-голема часгь отъ тия наши
съплемеаници, които не желаятъ да останатъ въ
Гърция, ще бждатъ привлечени въ Битоля, като
нан-близъкъ големъ градъ съ богата и плодородна
околность.“ Ще се отвори достатъчно место за
новите пришълци и отъ изселващите се турци.
„Нриижданието имъ въ града н околията ще съ
живи ' улиците, въ които ще закипн работа, Тогазъ
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ще дойде момента да стане Битоля това, което е
предупред4лено на тоя градъ: да стане най-глав
ния национално-вултуреаъ центъръ на нашия далеченъ югь.“
Макаръ да очаква толкозъ много отъ гръцкосръбския стюзъ и едипъ ьтбано сръбски търговски
договоръ, авторътъ не изпуща случая да даде
оъветъ, какъ биха могли да се използуватъ многото праздии 8гради изъ града. Саоредъ него те
лесно биха се поправили и приспособили за разни
технически, занаятчийски и др. училища. Найпосле, следва съобщението, че въпреки всички незгоди, пакъ се намиратъ предприемчиви хора, които
се решаватъ да се отдадътъ на нови предприятия:“ . . .
„вече до началото на тая година въпреки всички
неволи и неопредгЬлености, пакъ сж почнати чети
ри нови и хубави индустриални предприятия.“
Сигурно, всички ония причини, които авто
рътъ изрежда за западането на цветущия н’Ькогашенъ български центъръ въ западна Македония,
сж верни, но дали не е дошло на ума на сжщия,
че има в друга една, която е довършила разру
шението? Секретарьтъ на индустриалната центра
ла сигурно ще е известенъ, че безъ една мини
мална политическа и културна свобода е невъзможенъ никакъвъ стопански проснеритетъ.
Ако досегашния политически режимъ продъл
жава въ Македония, не само че бежанци отъ
Гърция н4ма да дойдатъ, но и самото мастно
население ще продължава да емигрира, доколкото
има възможности, а останалото по своите домове,
ще вегетира, безъ да се предаде на творческа
дейность, както е свикнало отъ по-рании времена.

Струми ца .
„Струмица представлява въ нашия далечепъ
югъ пай-живото и най-нанреднало поселище въ
стопанско отношение. Своя напредъкъ и своето
търговско предимство тоя градъ дължи най много
на последната война и своето географичееко по
ложение.“ Когато презъ последните три години
на войната Вардарския край съ градовете Гевгелий, Дойранъ и Битоля съ прилежащите къмъ
техъ села сж били ‘ подложени на разрушения, а
жителите на изселвания, Струмица е била поща
дена отъ големата напасть на войната. Тя е ос
танала вънъ отъ обсега на артилерийската стрел
ба. Нейните ядания сж останали запазени, и пар
тията й, близо до фронта на българи и немци,
се запазила се тъй ^оживена. Града е прнюгилъ
дори една часть отъ разбегалото се население отъ
Дойранския край и Гевгелийската низина.“
Прекарала тъй благоприятно войната, тя
тутакси следъ свършването й е могла да се от
даде на стопанска дейность. Но войната, която
увеличи населението й съ бежанци отъ други край-
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ща и околните села й създаде здрави търговски
връзки съ техъ и я запази отъ неблагоприятното
положение, въ коею се намериха некои градове,
— да остане безъ връзка съ селото. Въ това разби
ра се, номогна и обстоятелството, че селата около
града се запазиха презъ войната, и *следъ нея
спокойно можаха да се предадатъ на миренъ
трудъ.
„Географското положение е още повече за
якчило търговското значение на Струмица. Тя е
центъръ па плодородната и богата Струмищка до
лина, която освенъ храните произвежда годишно
около 2 милиона кгр. оризъ, 50 — 60,000 кгр.
суровъ памукъ, около 100,000 кгр. пашкула, бли
зо половипъ мвлионъ първокачественъ тютюнъ и
веколко хиляди кгр. опиумъ.“ Освенъ това Стру
мица търгува съ Малешевския край и стоките за
него особено за градовете Берово и Радовишъминаватъ презъ нея. Усилената работа е почнала
да привлича жители отъ близки и далечни крайща.
Чаршията брои около 300 дюкяна; въ- нея работятъ около двесте разни занаятчийски работника.
„Презъ сезона се събиратъ разпи стоки: кожи,
оризъ, опиумъ, памукъ и пашкули и се стичатъ
търговци отъ Гърция, Турция, Италия, Германия
и Франция.“
„Благодарение на разнородното производство
на своята околия и доходна стопанска дейаость
Струмица е проявила и приличенъ напредъкъ по
отношение концетрацията на капитала. Въ нея
има две банки: Струмишка кредитна банка и Земледелска кредитна каса. Първата сжществува мно
го отъ по-рано и е въ услуга на търговцитЬ,
а другата е основана миналата година^съ три
милиона динара капиталъ. Тя ще служи на града
и селото. Между основателите и акционерите на
тая каса влизатъ и значително число селяни. Ка
сата е отворила клонове въ Берово и Радовишъ.
Струмишките банки вършатъ добра работа; опе
рациите имъ се разширяватъ и те вече отварятъ
клонове и въ стара Сърбия; дори и презъ Дунава
и Сава, за да влязатъ въ по-близъкъ контавтъ съ
износителите сръбски и опия отъ пресавскятЬ
крайща.
При всичко добро, обаче, и Струмица не е
била запазена отъ напасть. Миналата година но
жаря унищожилъ една часть отъ чаршията и сгапалъ причина засегнатите да имобилизиратъ въ зда
ния една расть отъ своя оборотенъ капиталъ.
По отношение съобщенията Струмица се на
мира въ неблагоприятно положение. Всеко прена
сяне на стоки до най-близкия пунктъ на Вардар*
еката линия ги поскжпява значително и „въпреки
тия естествени препятствия все пакъ Струмица
по своята търговия представлява нФщо Р°вече
оть едпнъ местенъ назаръ 1“
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Икономическия просперитета, на който се рад
ва Струмица, не ни очудва. Освенъ, че града се
намира въ една богата долина, но жителите му
презъ войната, имайки за клиенти струпаните на
близо български войски, събраха маса капитали,
Сжщото може да се каже и за околните на града
села. Но въпроса е: дали това положение града
ще може да запази и занапредъ? Ш ша ли да
парализирате изправените между него и Вардар
ската долина планини търговията му, на която
й и сега пречатъ? Ш ша ли изкуствената грани
ца, която се постави между него и Петричъ, само
за да се откжсне отъ България, да докара пос
тепенно неговото стопанско замиране, както на
много други македонски градове?
т
тп

Британска шерш нзлозба въ УеаОлеа.
Газовиятъ отдЪпъ.

Две стаи, равни по големина, декорация и уред
ба; въ едната гори огжнь отъ вжглшца, изпял пя щт.
атмосферата съ димъ и който измжрсява въ стаята
всичко, въ другата гори газъ, и всичко въ стаята
е чисто н приятно; посредствомъ силни театрални
ефекти презъ прозорците на първата стая прозира
единъ мраченъ, наситенъ съ пушекъ света, докато
сцената презъ прозорците на втората стая е блес
тяща и слънчева. Тези две стаи сж само една отъ
многото очебиющи сцени на големата гозова из
ложба, която Н. В. Краля формално е открилъ въ
с&бота 9 май.
Тази година е отделено повече место за га
зовата Британска изложба, и както се налага отъ
обстоятелствата, ще има специална Имперска нота,
въ която ще се демонстрира триумфа на индуст
рията ре само на Метрополията (самата Англия)
но и на по-младите и настоящи владения. Всеки
жгълъ на главната зала представлява домашна сцена
отъ имперските презмория — Канада, Австралия,
Южна Африка н Индия.
Канада е представена чрезъ едва зала съ ра
диатори, отоплявана съ газъ; отъ тукъ посетителя
встжпва въ една изящна кухничка, служаща за образецъ като такава. Австралийската детска стая
съ баня, въздухътъ и водата на които се отопляватъ съ газъ, разбира се, сж уредени по австра
лийски типъ.
Южно-Африканското табло показва една стара
холандска гостна стая, съ едно приятно огнище,
приспособено за газъ, и типична мобилировка отъ
старо холандско твърдо дърво, на което седалищата
па столовете и канапетата сж облечени въ кожа.
На Англо-индийците ще се хареса удобството
на банята и хладилника, показани въ Индийския
«гъдь (кжтъ), вопго преднолагатъ луксозна баян
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съ всевъзможните разхладителни пития, сладоледъ и
пр. На другата страна на банята има вераида, кждето седи единъ туземецъ, заобиколенъ съ брилян
тно боядисани материали, които дължата техните
цветове на бои получени отъ въглищенъ катранъ.
Нова-Зеландия е сжщо иредставена чрезъ една
приятна спалня и баня. Презъ прозорците на всич
ки тия стаи посетителя вижда сцени, типични за
страната, отъ която се предполага съответната стая
да е часть.
Ще се четата лекции по британско готвачество — отъ хранителни продукти отъ империята,
четири пжти дневно. Естеството на употребяемитЬ
продукти ще бжде описано по единъ общо достжпепъ начинъ и ще бждатъ давани пълни указания
отностно това, кжде биха могли да се нолучатъ
тези продукти и какъ ще требва да се готвята.
Ще бжде позволено да се вкусва, но нищо не
ще се продава, и всичката сготвена храна, която
ще се окаже въ излишекъ, ще се дава на местни
те болници,
Разните колониални агенции ще доставяте
суровите материали за цельта. Интересующите се
ще могатъ да нолучатъ всички сведения, които те
биха пожелали отъ едно малко бюро инсталирано
за цельта.
Нещо твърде интересно на тая изложба ще
бжде една голема нжтнишка (подвижна) пещь отоп
лявана съ газъ, която ще показва печенето на
бисквити и козунаци. Всекидневно ще се взничата
по сто формички съ кузунаци.
Отделно отъ горното, употреблението на газъ
и коксъ по всевъзможни начини — за домашни и
търговски цели е представено по единъ изобретателенъ начинъ, като всичко е уредено така щото
при най-големи удобства да може да се наблюдава
отъ посетителите.

Предстоящ, шпраршш вд щ а в ь конгрссъ
въ Фиш и — Хманда.
Комитета по уреждане Международния индустриаленъ конгресъ въ Флжшипгъ — Холандия, е
изнратилъ следното писмо до камарата ни:
„Н е се съмняваме, че Вие ще се интересувате
отъ предстоящия Международенъ вндустриаленъ
конгресъ, който ще се състои тази година въ
Флжшпнгъ, Холандия отъ 20 — 26 юнвй.
Идеята за конгреса произлезе въ едно малко
събрание отъ информационенъ характеръ, което се
състоя въ Шато д ’ Аржеронъ, Нормандвя, презъ
юлий 1922 година.
Установената по този начинъ връзка се указатолкова цЬппа, щото биде назпаченъ единъ еквекутивевъ комитета, който да оргааиапра единъ до-
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представитеденъ конгресъ презъ следните 2 ила 3
години.
Това се направи и ние съжеляваме, че до
този момента България не е между държавите,
които ще бждата представени на конгреса.
Ето защо ние Ви пишемъ, да Ви помодимъ
за Вашето ценно съдействие, като оповестите за
конгреса между тия хора отъ Вашата страна, кои
то се интересуватъ и които биха могли да поеетятъ
конгреса.
Понеже времето за конгрса наближава, въп
роса за представянето на България се явява спешенъ. Единъ бързъ отговоръ огъ Васъ ще ни
бжде много цененъ.“

Енономичесното положение на Гърция.
Единъ много интересенъ прегледъ за економическите и финансови условия въ Гърция е направенъ въ рапорта на главния управителеаъ съ
вета на гръцката народна банка. Отб-Ьлезва се, че
колебанията въ курса 6'Ьха по-слаби презъ мина
лата година, и понастоящемъ драхмата е наистина
по-добре отъ която и да е балканска валута, като
показва една силна тенденция къмъ повишение и
стабилизация. Колкото се отнася до положението
въобще, известно е, че Гърция се намира още въ
единъ преходенъ периодъ, и че всички предвари
телни изкуствени преустройства биха били напраз
ни, защото случайностите биха ги предотвратили,
но вйрва се, че страната отива бавно къмъ есте
ствените економически условия. Като се има предвидъ постоянното подобрение на цените въ търго
вията и нриходътъ отъ данъчните облагания, може
съ увереность да се твърди, че цредъ Гърция лежи
едно блестяще бждаще, съ условие, разбира се,
ако биха се изключили външни причини като преокупация. Въ такъвъ случай цедата страна би могла
да насочи своята енергия къмъ усиленъ трудъ на
развитие. Съобщава се за грамадната печалба,
която Гърция е добила отъ успеха на бежанския
заемъ, и изказва се надежда, че благоприятното
впечатление, получено въ чуждите държави отъ
економическите сили на страната, ще се запазятъ,
така щото възможно е да се прехвърли въ бждаще този заемъ на международния пазаръ, за да се
задоволятъ нуждите на страната! отъ каниталъ, отъ 1
който последнята се нуждае.
1
Полагатъ се усилия да се започнатъ големи
предприятия въ столицата и другаде, които сж отъ
общественъ внтерееъ н които подъ натиска на из
вънредно много нарастналото население не тхрпятъ отлагане. Въ връзка съ това е пресушаването
на грамадните пространства земя, особено въ Маке
дония* което ежиш ве требва повече да се отлага.

бр ой 36

Предприятия отъ този родъ естествено ще погълнатъ грамадни капитали, и за да може да се привлекатъ и чужди капитали за съдействие, образуванъ е единъ синдиката отъ главните гръцки бан
ки по настояването па гръцката народна банка.
Въ рапорта се казва, че презъ изтеклата го
дина е имало необикновено много работа. Едно
временно въ Атина и въ провинцията, особено въ
Македония, казва се, че въ търговията, индуст
рията, земледелието и строежа се е забелезала голема активность. Бежанците сжщо еж започнали
своята работа и производство, и този факторъ ще
бжде отъ още по-голема важность за въ бждаще.
Гръцката народна банка естествено изигра една
много важна роля въ общото развитие на търгов
ската и индустриална дейпость, и цифрите на
нейния балансъ ни показватъ отбелезаното подоб
рение на икономическото положение на Гърция.
РазнитЬ видове депозити показватъ едно увеличе
ние отъ 283,000,000 драхми. Бруто-печалбите на
банката презъ годината достигнаха до 831,911,379
драхми, а чистите печалби беха 66,710 ,168 драх
ми. Дивиденда беше 1,650 драхми, докато 1,200
драхми беше за 1923 г. и 800 драхми въ 1922
год. Така въ две години дивидентите сж се пове
че ОТЪ уДЕОИЛИ.
Изъ The Near East отъ 14. V; 925 r.

Търговията на зърнени храни
въ Румъния.
Въ Букурещъ се е състоялъ конгресъ на тър
говците жита ри въ Ромжния, за да протестиратъ
противъ притеснителните мерки, които съществу
вай. по отношение на търговията съ жита. Професоръ Бранковичъ е далъ следните сведения за
производството на зърнени храни на старото крал
ство преди войната и това на уголемена Ромжния.
Преди войната производството на старото кралство
е било*7,750,000 тона, отъ които 3, 300,000 тона
или 6 0 % сж били изнасяни и този експорта на
храни е представлявалъ около 72 °/о отъ общия
язиосъ на Ромжния. Пройзводстзото на зърнени
храни на уголемена Ромжния е 9,745,0 00 тона,
отъ които днесъ сж изнесени 1,689,000 тона яли
17V2 % , което е 3 4 % отъ общия нзносъ на днеш
на Ромжния. Така че износътъ на зърнени храни
на уголЬмена Ромжния е съ 5 % по-малъкъ отъ
тая на старото кралство преди войната.
Ще бжде интересно да се види до колко днеш
ните пречка сж повлияли на сеидбите на жито тази
година. Д> сега времето е било благоприятно за
пролетните посеви, но зимните сж пострадали чувст
вително отъ липса на дъждъ въ повечето окржзи.
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ЗемледЪсни камари въ Ромжния.
На 13 априлъ е билъ прокаранъ законъ за
основаване земледелски камари въ земледЬлскитЬ
оврази, съ централно административно тЬло, нареяено съюзъ на землед^лскитф камари, съ седалище
въ столицата. Назначението на тЬзи камари е да
ващитява интересите на всички бранши отъ земледелието и горското дело. Т е ще улесвяватъ дос
тавката на семена и земледелски машини на селянвте чифликчни и ще служи главно като съве
щателно тело едновременно на правителството по
вемледелското законодателство н на селяните въ
свръзка съ методите ва култивирание.
Отпуснати са баш 20 милиона леи на мини
стерството на/земледелнето за разноски, свързани съ
устройството на тези камари и три години еж били
предвидени за разучване,'за да се установи точно
ваква сума требва да бжде прибавена къмъ бюдджета на Министерството за тази цель. Камарите
ще се състоятъ отъ 11 члена .отъ местните офицаални учреждения наедно съ тия, свързани съ
селските и горски браншни, ветеринарни експерти
и пр. и 17 избираеми членове.
Преди около две години либерадското прави
телство създаде Народна Индустриална Кредитна
Банка съ единъ капиталъ отъ 500 милиона леи
|съ участието на държавата и на Банка Национала) съ цель да оказва финансова подкрена на
индустрията съ даване заеми и пр. Вследствие на
големия капиталъ на нейно разположение и ней
ното здраво положение съ подкрепата на Народ
ната Банка, този институтъ е отъ големо значение
sa националната икономия, и нема съмнение, че
е оказалъ голема услуга въ кравнъ случай на
некои само индустрии. Ето защо, не може да се
упрекне сегашния м-ръ на финансите въ бездей
ствие за облекчаване икономическата криза, въ
която се намира Ромжния.
Въ всеки случай политиката на вмешателство
наредъ съ свободната игра на търсене и предлагане,
Еакавто е случая съ търговията на зърнени храни,
е парализирала производството въ много отноше
ния. Като последствие на тая политика се сочи и
намаляването на житното производство въ сравне
ние съ минали години. Ромжния, която е една отъ
главните производители на жито въ Европа, тази
година е принудена дори да внася жито, за да осигури необходимото количество хлебъ на своето
население. Откакъ се е създало това небивало по
ложение, носятъ се слухове, че правителството
намерява въ краенъ случай да стовари притесне
нията за сметка на производството върху цените,
продажбата и износа на всички видове зърнени
храни. Това обаче, шглежда за невероятно.
Изъ The Near East 14. V. 925 r.

ЗАНАЯТЧИЙСКИ ОТДВЛЪ.
Общи И специални облаги. Шивашката про
изводителна кооперация „Надежда“ въ Варна е
получила общи и специални облаги по закона за
насърдчение местната индустрия.
Кооперацията проектира да развие по-добре
дамския отдедъ и да открие новъ— побели дрехи.
ИзпитйгЬ за свършенъ курсъ при Чирашкото училище, Варна. На ю и и
того, се
произведоха изпитите за свършенъ курсъ при
Варненското чирашко училище, III внпускъ въ
присжтствието на делегата на Камарата — под
председателя на бюрото — г. Тенчо Чолаковъ и
представителите на занаятчийските сдружения отъ
застжпените въ училището бранши — шивашкия,
Здр. Г. Татевъ, обущарския — г. Тома Дончевъ,
тенекеджийския г. Хр. Теохаревъ и железарския
— г. Пав. Спасовъ.
Изпитите издържаха успешно 33 курсисти.
Съгласно новия законъ иорг. п. занаятите, тия
чираци се освобождаватъ отъ калфенсЕи изпити.
РЪКОВОДСТВО ПО б й ч в а р с тв о . Учителя по
бъчваретво при Тетевенското дърводелско училище
г. Трифоаъ Д. Каменополски е съставилъ ржководетво.но Модерно бъчваретво и го епредложидъ
на фонда занаятчийска литература за издаване.

Налфенскн обущарски нурсъ въ Търново.
Ще се открие на 18 того, въ понеделникъ, и ще
се ржководи отъ учитель-майетора г. Ив. Стоевъ.
Закона публикуванъ. Закова за изменение и
допълнение некои членове отъ Закона за органи
зиране и подпомагане занаятите е публикуванъ въ
Държавенъ вЬстникъ бр. 32 отъ 13 того. Отъ
тая дата той влиза въ сила, а за провинцията
отъ 14 сжщи или отъ първи май старъ стидъ.
По настоящемъ Министерството на търговията
приготвя правилника за приложението му, който
вероятно скоро ще бжде готовъ надлежно утвърденъ.
По тоя случай, Камарата готви специално окржжно, съ което ще даде упжтвания па занаятчиите
въ района си по изпълнението и спазване новитб
постановления на закона.
Анкета за занаятите. Министерството на
търговията, промишденостьта и труда г. Д. Хриетовъ е разпоредилъ да се произведе една стопан
ска анкета въ страната, като на първо време се
започне съ анкетиране на нашите занаяти. Тя
ще има за цель да констатира положението, въ
. което се намира тоя жизненъ клонъ отъ народно
то ни стопанство, за да се види, какви сд негови
те нужди и какви мерки ще требва да се взе-
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матъ, за да се сьздадатъ условия за ! подобрение'
развитието на занаятитй и га направятъ годни да
се боратъ съ зарагвдащвтй се индустрии Щ е блде
свикана конференция отъ 'компетентни лица по
занаятчийските въпроси въ Министерството на
търговията.
Чужденци учители по занаятигЬ. За да могатъ младежите, които следватъ въ нашите про
мишлени училища да получатъ по-солидни, повсестранни познания, особено по известни занаяти,
по които линсватъ добре подготвени специалисти
учители българи, Министерството на търговията
проектира да ангажира и доведе чужденци учители
специалисти за* тия наши училища.

Брой 30

наредби, които се предвиждат* аа българскитй по.
даннци.
§ 4. Къмъ чл. .7 се прибавят* нови алинеи:
пепитът* бива два вида — ва градски и за
селски майстори.
Ивдържалитй ивпитъ ва селски майстори мо
гат* да упражняватъ занаята си само по селата. Ако
пожелаятъ да упражняватъ занаята си въ градоветй,
полагатъ допълнителенъ ивпитъ ва градски майстори.
§ 5. Чл. 8 се ивмйня така:
Майеторскитй изпити сж теоретически и прак
тически. Тй се проиввеждатъ два пжти преаъ годи
ната о т * ивпитни комисии, наввачени отъ търговско-индустриялнитй камари, въ които Министерст
вото иа търговията може да прати свой делегат*.
З а б е л е ж к а : Времето за произвеждане на из
пити, програмата, както и всички други подробности, се
опредйлятъ съ особенъ правилник*.

§ 2. Къмъ чл. 5 се прибавя вабелеяека:
Майстори, които държатъ повече отъ 1 дюкянъ,
требва ва вейки такъвъ да иматъ ва управител*,
лице, което притежава майсторско свидетелство.
§ 3. Чл. 6 се допълва така:
Следъ п. 3 се прибавя вабележка :
Свършилитй чуждестранни училища могатъ да
получатъ майсторски свидетелства, ако програмитй
ва тия училища и се приравняват* съ ония, които
по п. 3 на настоящия членъ даватъ право на май
сторско свидетелство. Майеторскитй свидетелства,
обаче, ще получатъ само следъ като стажуват* една
година въ страната по своята спецйалность.
И свършилитй мйстнитй'училища стажуват*
една година.
'
П. 4. Занаятчии български поданници, които
притежават* майсторски свидетелства, И8даде ни отъ
чужди държави, се полвуватъ отъ правата на на
стоящия законъ.
Ал. III къмъ чл. 6:

До майсторски ивпитъ се допускат* лица, кои
то еж навършили 18-годишна възраст*. Издържалитй такъвъ могатъ да отвриватъ самостоятелни роботилници сдедъ навършване на 21 годишна въз
раст*. Ненавършилитй тези вьвраст* могатъ да от
криват* самостоятелни работилници следъ ката 6ждатъ еманципирани' по реда, укаванъ въ чл. 4 на
търговския законъ.
Лицата, които не сж завършили успйшно открититй въ мйстожителството имъ чирашкя, калФенски, занаятчийски или общеобравователни курсове
ва занаятчии, не се допускатъ до майсторски ивпитъ.
§ 6. Чл. 9 се отмйнява:
§ 7. Въ чл. 10 думитй „срещу такса отъ 5 д.“
се замйнятъ съ „срещу установената въ правилника
такса“ .
§ 8. Въ чл. 14 следъ думитй „търговско-индустриялната камара“ се прибавя „и сдружението
въ 15-дневенъ срокъ“.
§ 9. Еъмъ чл. 15 се прибавят* нови алинеи:
Вейки издържалъ майсторския си изпитъ по
единъ ванаятъ, може да .положи такъвъ и по какъвто и да е другъ допълнителенъ занаятъ, безъ да
представя други документи, освенъ майсторското си
свидетелство.
На вейки занаятчийски дюкянъ трйбва да има
поставена Фирма, която трйбва да съдържа пълното
име и превиме на собственика и занаята, който
упражнява.
§ 10. Следъ чл. 16 се прибавя новъ членъ 17:
, Само еамостоятелнитй майстори иматъ право
да държатъ при упражняването на занаята си чи
раци, кадФн и несамостоятелни майстори.
§ 11. Членове 22— 25 етаватъ чл. чл. 17, 18,
19 и 20.
§ 12. Въ ал. I на чл. 23. който става чл. 18,
думитй: „Какъвъ е тоя брой и т. н.“ се заличватъ.
§ 13. Ал. II на сжщия членъ се ивмйня така:
Въ тая книжка се вписватъ всички врояйня
превъ време на чиракуването и калФуването му я
като несамостоятелнъ майсторъ.
§ 14. Ал. II чл. 17, който става чл. 21 се отмйня.
§ 15. Чл. 18 се отмйня.
§ 16. Чл. 19, който става чл. 22 се ивмйня така:
За да стане едно лице калфа трйбва:
1) да е работило като чиракъ при нйкой май
стор* най-малко 1— 3 години.

Чужди поданици, които желдятъ да упражня
ватъ въ царството иввестенъ занаятъ въ смисъла на
тоя законъ, требва да изпълнят* всички условия и

2) да е работило най-малко 1 — 3 години въ
нйкоя Фабрика, работилница или ааводъ въстранат»
или въ чужбина по евоята специалност* и

ЧирашнигЬ изпити — Ш укенъ. На 10 того сж произведени изпитите за свършенъ курсъ
при Чирашкото училище въ гр. Шуменъ, въ приежтствието делегата на Камарата местния членъ
Г-нъ Маринъ Лозановъ и председателя па мест
ния комитетъ г. Александръ Спировъ.
На изпита допуснати 16 ученика, а издър
жали изпита успешно 11.

3 АКОНЪ
за изменение и допълнение на закона за организиране
и подпомагане на занаятите.
§ 1. Чл. 2 се ивмйня така:
Занаятите, които ще се упражняватъ при усло
вията на настоящия ааконъ, се определят* отъ Ми
нистерството , на търговията, лромишленостьта и тру
да, сдедъ като се вземе мнението на търговско-ин
дустриалните камари.
З а б е л е ж к а . Подъ разпорежданието на настоящия
законъ се подпомага домашната индустрия.
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3)-да е навършило успйшно чирашко училище
или да е издържало иапитъ за калфа.
Забележка.
Търговско-индустриалните камари
опредйпятъ годините за чиракуване за вейки отделенъ
.занаятъ.

§ 17. Чл. 20, който става чл. 25, се ивмйня така:
Посйщението на калФенскитй курсове тамъ,
дето има такива, е задължително аа вейки калФа.
Майсторитй с ъ длъжни да изпращатъ редовно
кялфитй си въ калФенскитй курсове.
§ 18. Чл. 31 се И8МЙНЯ така: „П о отношение
работното време на чираците, кялфитй и несамо
стоятелните майстори въ занаятчийскитй'* работил
ници, прилагатъ се равнорежданията на Закона ва
хигиената и бевопасностьта на труда.
§ 19. Въ ал. I на чл. 32 думитй „и правнични“
въ т. 4 се валичаватъ и следъ т. 5 се прибавя
нова т. 6 :
),Да вземе всички нужни мйрки чиракътъ му
да положи ивпитъ ва кал<га, следъ като вавърши
обучението си редовно“ .
§ 20. Следъ чл. 32 се прибавя новъ членъ :
КалФенскитй напити се държатъ предъ 3-членни
комисии, състоящи се отъ единъ учитель отъ аанаятчийско или общобрааователното училище аа
председатель и двама майстори отъ вейки ванаятъ,
назначени отъ търговско-индустриалнитй камари.
Иадържадиятъ успйшно калФенекия си ивпитъ
ученикъ-чирвкъ се признава отъ търговско-индуст
риалната камара за калфа и това се вписва въ не
говата книжка.
Завършилитй успйшно чирашкото училище се
оевобождаватъ отъ калФенски изпитъ.
§ 21. Следъ чя. 36 се прибавя забележка:
Майсторътъ може да отстрани чирака си и безъ
предупреждение, когато бъде заловенъ въ кражба
или въ други престъпления, когато е докачилъ теж
ко чеетьта на господаря си или на членоветй отъ
семейството му и когато издаде професионалната
тайна.
§ 22. Въ ал. II на чл. 46 числото 12 се ивмйня съ 10.
Ал. III на същия членъ се измйня така: „А ко
въ дадена община нйма достатъчно майстори отъ
единъ и същ ъ ванаятъ, които да образуватъ занаят
чийско сдружение, тогава самостоятелнитй майстори
-Отъ равни занаяти могатъ да образуватъ едно общо
занаятчийско сдружение“.
Въ села, въ които не може да се образува общо
занаятчийско сдружение, отдйлвитй занаятчии мо
гатъ да се причислятъ къмъ съответното занаят
чийско сдружение на най-близкия населенъ центъръ.“
§ 23. Къмъ чл. 48 следъ точка 1 се поставя
нова такава:
. _
2. Да бдятъ ва добросъвестната изработка на
предметитй, като занаятчиитй “употрйбяватъ материяли, отговарящи на срйднитй изискуеми се каче
ства и трайность на респективното занаятчийско
производство.
- § 24. Ал. I на чл. 50 се измйня така:
Ванаятчвйскитй сдружения могатъ да придобиватъ право ва еобственость върху недвижими имоти.
§ 25. Алинея II, III, IV и V на чл. 51 се отмйняватъ.
§ 26. Следъ чд. 51 се поставя новъ членъ:
-•Сдружения, които разполагатъ еъ достатъчно на
лични суми или во решение на общото събрание
сьбератъ такива, могатъ да изполвуватъ тйзи суми
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за общи покупки ва членоветй на машини и мате
риали, нужни за производството имъ.
§ 27. Чл. 52 се измйня така:
Когато едно занаятчийско сдружение, се разту
ри (чл. 49 п. Ю и чл. 81), налвчнитй му парични
средства се предаватъ на Б. н. банка подъ лихва, а
• съ управлението на движимитй му и недвижими
имоти се натоварва най-близкото сдружение, отъ
същата група занаяти, докато въ мйстото се обра
зува ново занаятчийско сдружение, на което ведна
га се предава цйлото имущество. Ако такова сродно
сдружение въ същ ото мйсто не съществува, цйло
то имущество се предава на търговско-индустриал
ната камара.
Ако въ продължение на две години не се об
разува ново сдружение, цйлото имущество се пре
дава на сродното, а ако п такова нйма — на
търговско индустриялната камара, която образува
специаленъ ф он дъ за постигане на целптй, предви
дени въ глава III на настоящия ваконъ.
З а б е л е ж к а :
Определянето на сроднигЬ сд
ружения става отъ комисия, назначена огь миниегра нз
търговията, промишленостьта и труда.

§ 28. Къмъ чд. 58 се прибавя забележка:
Общото събрание на сдружението може да оп
редели иввестно възнаграждение за нйки отъ чле
новетй на настоятелството за специално възложе
ната имъ работа на сдружението.
§ 29. Чл. 66 се измйня така:
Помирителниятъ съдъ се състои отъ три чле
на: 1) при спорове само между майстори и само
между калфи — отъ двама избрани отъ самосто" ятелнитй майстори или отъ пъднолетнитй калфи и
мйстния мирови съдия, като председатель; 2) при
спорове между майстори и кялфи — отъ единъ кзбранъ отъ самостоятелнитй майстори, единъ избранъ отъ пъднолетнитй калфи и отъ единъ представитель на търговско-индустриалната камара.
§ 30. Въ ал. 4 на чл. 67 думитй: „Въ кама
рата на надлежния мирови съдия“ се ивмйня съ
„въ опредйленото отъ общинското управление мйсто“.
§ 31. Чл. 72 се П8мйня такаНесамостоятелннтй майстори, калФИтй и чирацитй съ вадъджително осигурени въ случай на
злополука, болесть, майчинство, инвалидпость, без
работица и старость, съгласно съ постановленията
.на вакона аа общественитй осигуровки.
Самостоятелнитй майстори мргатъ да се осигурятъ по същия законъ, ако пожедаятъ. Незави
симо отъ това, при вейко занаятчийско сдружение
тй могатъ да образуватъ и отдйлни занаятчийски
спомагателни каси подъ контрола на търговеко-яндустриялната камара.
Членове на занаятчийскитй взаимно-спомага
телни каси могатъ да бъдатъ само членоветй на
сдруженията.
Право на помощь отъ занаятчийскитй взаим
но-спомагателни каси не може да се залага нито
секвестира.
§ 32. Чл. 73 се измйня така:
Правилникътъ ва управлението на взаимноспомагателнитй каси се ивработва отъ сдруженията
я се утвърждава отъ търговско-индустриялнитй
камари.
§ 33. Въ ал. 1 на чл. 76 следъ „занаятчийски
сдружения“ се прибавя н „производителни коопе
рации“ . Въ същия членъ следъ думитй „20,000
лева“ се прибавятъ думитй „златенъ курсъ*.
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§ 34. Ал. I на чл. 78 се изменя така:
Съ глоба отъ 100 до 1500 л. се наказва оня,
която не съблюдава точното изпълнение на насто
я л и я ваконъ.
§ 35.* Ал. I на чл. 79 се изменя тава:
Съ глоба отъ 500 до 5000 л. се наказва оня
майсторъ, който при производството си служи еъ
материали неподходящи ва употреблението имъ по
трайность и качество (чл. 48 п. 2)
Търговско-йндустриялнягЬ камари назначаватъ
експертни комисии, които се произвасятъ върху
качеството на материалите и работите.
Въ ал. II на сжщпя членъ думите „мирови
сждии“ се зам^нятъ съ Министерството на търго
вията, промишленостьта и труда.
§ 36. Чл. 83, който сменя мЬстото си съ чл.
84, добива следната редакция:
Всички присадени, споредъ настоящия ваконъ,
глоби се еъбиратъ отъ Финансовите власти по реда
ва събиране преките данъци и се внасятъ полови
ната отъ т гЬхъ въ касите на съответните сдруже
ния и втората половина въ касите на търговскоиндустриалните камари — ф о в д ъ професионално
образование. Поставя се и нова ал. II:
Постановленията по отношение, затваряне на
занаятчийски работилници ее привеждатъ въ из
пълнение отъ административните власти.
§ 37. Въ ал. I и II на чл. 84 думите „или
отъ Министерството на търговията ивемдеделието“
се ааличаватъ. Въ ал. II числото 10 се заменя съ 15.
Сдедъ ал. I на 84 се поставя нова такава —
П: А ктовете за констатиране на нарушенията, за
да иматъ законна сила, требва да бждатъ подписа
ни отъ съставителя имъ, отъ двама грамотни сви
детели и отъ нарушителя. Ако поеледниятъ откаже
да подпише акта за констатиране нарушението на
закона, прави се бележка върху самия актъ.
§ 38.-Чл. 85 се изменява така:
Постановленията на положените наказания се
обтжжватъ предъ Миниетра на търговията, промиш
леностьта и труда, който се произнася въ 15-дневенъ срокъ отъ постъпването имъ* Издадените
постановления не подлежатъ на обжалване.
§ 39. Въ ал. II на чл. 88 думите „срещу так
са 3 л .“ се ваменятъ еъ „срещу определената въ
правилника такса“ .и веднага се прибавя „ако въ
срокъ на една година следъ влизането настоящите
ввменения и допълнения на закона въ сила проиекатъ такива“ .
Къмъ същата алинея се прибавя забележка и
нови алинеи:
3 а б е л ж к а. Лицата, които до 1 септември 1913
г. сж упражнявали'занятието си нато самостоятелни майстори^въ новите предели на царството, се освобождаватъ отъ
майсторски изпигь, ако въ срокъ, предвиденъ въ горната
алинея, се снабдятъ съ майсторски свидетелства.

Ал. III. Заварените отъ тови ваконъ занаят
чии, открили работилници, безъ да притежаватъ
майсторско свидетелство, еъ длъжни въ 3-месеченъ
срокъ следъ вливането на закона въ сила, да уведомятъ търговско-индустриялните камари, че при
тежаватъ такива работилници и да изпратятъ докутентите си за явяването имъ на майсторски изпитъ,
който тй требва д а
и з д ъ р ж а т ъ в ъ 1-годишенъ срокъ. Ако следъ изтичането на този срокъ,
не издърясатъ такъвъ ивпитъ, забранява имъ се
свободното и самостоятелно упражнение яа занаята
и работилниците имъ се закривате.

<*>
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Ал. IV*. Всички други ванаятяийски работил
ници, открити следъ вливането на тови ваконъ въсила безъ изпълнение нарежданията на чл. 5, се закриватъ по начина, определенъ въ глава I на отдедъ IV* на настоящия законъ.
§ 40. Въ чл. 93 думитЬ „Министерството на
търговията и земледелието“ се ваменятъ съ „тър
говско-индустриалните камари“ .
§ 41. Ч л. 96 се изменя така:
8а изпълнение службата на настоящия законъ,.
търговско-индустриялните камари откриватъ специялни ванаятчийски отдели съ нужния, персоналъ.
§ 42. Ал. II на чл, 97 се отменя.
Вместо него се поставятъ други такива:
Министерството на търговията, промишленбстьта и труда ще издаде специални правилници аз
приложението на настоящия законъ.
Въ всички членове на закона думите „Мини
стерството на търговията и земледелието“ се заменятъ съ Министерството на търговията, промишле
ностьта и труда.

По случай тевоимения день на Негово Велиj чество Царя разменени сж, следните телеграми меж! ду Него и председателя на Варненската търговско| индустриална камара:
:
|

Председателя Търг. Камара Геновъ
Варна

J

Благодаря сърдечно Вамъ и на членовете
| на съсловията отъ района на камарата Ви за изка
заните поздравления и благопожелания по случай
празника ми.
Царя
Двореца С о ф и я
Негово Величество Царя
По случай тевоимения день на Ваше Вели
чество, щастливъ ее считамъ да поднеса отъ мое име
и отъ името на стопанските съсловия отъ района
на Варненската търговско-индустриална камара наисърдечни привети и блгопожелания. Последните не
щастни събития, които хвърлиха делата ни страна
въ трауръ, прибавиха още една черна страница въ
историята на многострадалния български народъ, яо
x i не сломиха неговия духъ. Т е повдигнаха него
вото гражданско съзнание и засилиха обичьта Щ
къмъ Царя и родината. Всички ние хранимъ надеж
да, че въ бждаще българския народъ, еплотенъ подъ
екиптъра на Ваше Величество, ще се предаде яа
мирна и творческа работа ва стопанското въстановяваяе и политическо заздравяване на скжпото . яи
отечество.
Председатели камарата К. Геновъ

Индустриаленъ алманахът Съювътъ на' габров- ските промишленици съобщава на всички свои чле
нове и още не записани такива, че е - натоварил^
специални лица, които лично ще обходятЪ промиш
лениците и ще събератъ отъ ^ х ъ данните за пред*
приятната имъ, необходими за издаването яа проек-

Брой 30

Икономически Известия

тираниятъ индуетриаленъ алманахъ, заедно съ исто рия на Габровската промишлености.
На предприятията ще се нанравятъ и снимки
ва поместване въ алманаха.

Т Ъ Р

ж н И.
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На 15 VII 925 г. въ 10 часа пр. об. въ кан
целарията на Етрополското градско общинско уп
равление ще се състои търгъ ва отдаване на кон
цесия ва тридесетъ години експлоатация на високостъблените общински. букови гори, отъ около
122500 декара.
Поемнитй условия могатъ да се видятъ всЬкога въ канцеларията на общ. управление.

На долните дати въ помещението на Соф. Овр.
Финансово Управление въ 3 часа следъ обедъ ще
се проивведатъ следните търгове ва нуждите на
Главната Дирекция на железниците и пристанищата.
На 12 VI 925 г. за дЬставката
портландъ циментъ.

на

300

тона

На 16 V I 925 г. за доставката на 4000 кгрбело тенеке и на 3000 кгр. цинкова ламарина.
На 17 V I 925 г. ва доставката
канапъ ва пломби Г 5 м/м.

на

На 18 VI 925 г. ва доставката
бевиръ.
На 19 V I 925 г. — на
на кюлче.

3500

1200 кгр.

на

35000 кгр.

кгр.

антимонъ

На 22 V I 925 г. — на 67200 кгр. шмиргелъ
на платъ и на 480 кгр. шмиргелъ на цртхъ и на
33600 листа стъклена книга.
На 23 VI 925 г. — на брой
металъ.

29

стругове

На 24 VI 925 г. — на 15000 кгр.
кюлче и 1500 кгр. калай на пръчки.
На 25 V I 925 г. — на 1300 кгр.
струментална самокална.

калай

ва
на

стомана ин

На 26 V I 925 г. — на 25000 кгр. декетринъ
на прахъ.
На 27 V I 925 г. — на 10000 парчета метли
отъ метличина и 3000 парчета метли отъ храсти.
На 30 V I 925 г. — на 400
талургически.

тона коксъ

ме-

На 1 V II 925 г. ■— на 8000 кгр. синь камъкъ
на кристали, и 40G0 броя разни елементи — телеграФически материали.
На 2 V II 925 г. — на 5800 кгр. стомана ин
струментална кржгла, 1850 кгр. стомана плоска,
2050, кгр. стомана плоска ва ржчни влюбили съ за
облени крайща и 1600 кгр. стомана квадратна ин
струментална ва ножове.
На 15 VI 925 г. ще се произведе търгъ въ
Варненското и С офийско окржж. ф и н . управления
ва доставката на листове отъ лека стомана 27500
кгр., дьглово и пъртово ковко желйво 25650 кгр.;
в чугунъ ва отливки 10,000 кгр. въ 3 ч. сл. обедъ.
На 4 V II 925 г. въ С оф. окр. фин. управ
ление ще се проивведе търгъ съ явна конкурен
ция аа продажбата на около 400 стъклени дамад
жани, складирани въ ж . п. магазин — С офия. При
емането на документите ще трае отъ 2 до 3 часа
следъ обедъ.
Ноемнитй условия еж на разположение на
Интерееующитй въ приежтетвенитй часове въ Търг.

«ид. камара.

Цената на желтитй пашиули отъ Франция и
Леванта е Фр. Фр. 48 до 50. Стремлението къмъ то
зи продуктъ е слабо, ващото пашкулите отъ Фрапция еж доста предлагани. Въ неблагоприятните
мЬста пазаря на вълната ослабва и се вабйлйзва
едно спадане съ 1 0 % най малко върху последната
цена.
Жълтата царевица е Sh 181, а сръбската въ
човали Sh 183. Критските рошкови сж спаднали на
Фр. Фр. 50 до 48 на която цена сж се застояли. Бо
ба не се търси и вследствие на което има ниска
цена. Лещата отъ Черноморската область струва Фр.
фр. 155, а алпийската Фр. Фр, 550 до 555. Бадемите
сж намалели и курса имъ е постояаенъ фр. Франка
1325 за сладките. Отъ новата реколта ще има куповачи на цена Фр. Фр. 1200. Горчивите бадеми сж
по малко търсени и струватъ Фр. Фр. 1000. Предлагатъ отъ Китай счупени лешници на доста ниска
цен» Фр. Фр. 1200 но безъ търсения. Счупени орехи
не се търсятъ. Коринтското гровде Фр. Фр. 200 до
220, което напоследакъ доста се предлага. Критското
струва Фр. Фр. 200 до 220 но не се търси много.
Анасона струва Фр. Фр. 180 до 190. Тиквеното семе
Фр. Фр. 180 до 190, желтите семки Фр. Фр. 170 до
180. Жедтиятъ воеъкъ се доста предлага и струва
едва Фр. Фр. 15. Има доста големо търсене на лав
рови листи, които достигнаха цената Фр. Фр. 120.
Плащатъ Фр. Фр. 530 ва яйца отъ Самсунъ и Фр.
Фр. 470 ва такива отъ Трапевундъ.
Планътъ на Доуеъ. Изплащания ва първите 8
месеца. Генералниятъ лредставитель ва репарациои*
нпте изплащания е ивдалъ едно изложение въ което
показва какво е ивилатено по Доусовия иланъ ва
първите 8 месеца отъ първата Даусова година.
Всичко е получено 640,010,066 влатни марки, петь
шести отъ която сума била платена въ брой, вънъ
отъ заема отъ 800,000,000 вл. марки. Общите изпла
щания направени на Велико-Британия ва 8-техъ
месеца въвливатъ на около 148,760,000 вл. марки.

Транзитътъ презъ Унгария. Унгарската легация
въ С офия известява на ингересующ ите се следното:
До сега транзита превъ унгарска територия на
следните стоки: овча вълна амбалирана въ чували
и приготвена на варь, пречистени животински кос
ми, свинска четина приготвена на варь, ковина при
готвена на варь, животински рога, остатъци отъ
кожи приготвени на варь, пера отъ птици ва въз
главници, рогови острия, стърготини отъ рогове,
солени или сухи черва въ каси иди варели, млеко
п млечни произведения, яйца въ дървени стърготи
ни, бй иоаномшъ само следъ предварително равре-
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шение, надавано отъ унгарското министерство на
земеделието.
Това положение е променено и не се ивиеква
вече въпросното разрешение. Гореозначените стоки
могатъ да бждатъ транзитирани презъ унгарска те
ритория безъ предварително разрешение до второ
разпореждане.
Документите, които съпровождатъ транзитираните презъ Унгария стоки требва да бждатъ
преведени на унгарски и заверени отъ унгарската
легация, както и придружени отъ ветеринарно удо
стоверение отъ българските власти въ смисълъ, че
района, отъ който произхожда стоката, е чистъ отъ
чумна вараза.
Освенъ това нуженъ е документъ, който да
удостоверява, че въ страната, за която е предназна
чена транзитната стока, последнята тая ще бжде
допустната бевъ затруднения. Тоя документъ сжгцо
требва да бжде преведенъ на унгарски.
Ако транзита, обаче, Ще продължи и презъ
други страни, такова предварително разрешение
е необходимо. Изключение се прави само на стоки,
които ще премянатъ превъ граничните гари Брукъ-НойдорФЪ или ВилкенпрадерсдорФЪ респ. ВинеръНойщатдъ еъ предназначение за Австрия.

Лондонъ 4 май 1925 г.
Общото положение и днееъ си остава подъ
влиянието на двата Фактора отбелевани въ последниятъ ни бюлетинъ. Класовата борба намери адски изразъ въ грозното покушение на 16 Априлъ Народ
ния трауръ, който нреживеваме, намира облекчение
въ обстоятелството, че злодейците еж, заловени и че
целата мафия, която така безчеловечески я висила надъ обществения животъ въ България, е -раз
крита и нека се надеваме, да е вече сломена. Въ
Европа избора на Хинденбургъ за председатель на
Германската република прои8Е.еде пертурбация въ
политическите кржгове. Отъ Финансова гледна
точка, най важното явление е било възстановяванието на Блатния еталонъ въ Англия. Тази м-Ьрка
не е била посрещната съ единодушно удобрение въ
Финансовите кржгове тукъ, понеже, въ разбирател
ството на видни економисти, монетното положение
въ Англия, което требва да почива върху търгов
ския балансъ, неотговаря още на златния паритетъ.
Кафе. — Състезанието между консоматора и про
изводителя, съпроводено отъ крупното спадание въ
цените на зърнените проиаводения, ва сега е дало
победата на първия съ резултатното спадане въ
цените.
Захаръ. — Пияцата е проявявала слаба тенден
ция причинена отъ увеличението отъ 5 % въ засйтата площъ въ Европа и по-големия рандманъ на
Кубанската реколта.
Черъ-пиперъ. — Въ отсътствието на оживеното
тържище, цените регистиратъ слабо намаление.
Торби калкутени — Повишението 'е стигнало
краятъ си, за далеко предавание цените сж но-евтини.
Везирево масло и тежки химикали. — Пияцата
се въздържа, тонъ за сит камъкъ — английска стока
цевите не сж евтини ва промптъ експедирание.
Шетали — Следъ като цените имъ регистри
раха последователно спадане, днееъ ивпитватъ една
реакция къмъ ааяквание, но като че ли настроение
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то въ всемирния пазаръ е противъ тройно пови
шение поне за сега.
Желпза — Текущите цени сж евтини, ако и
да не привличатъ достатжчно поржчки за Фабриките.
Джамове — Бевъ изменение.
Прежда — Положение стационерно. Готова
стока при представителите ни въ Варна и Бургасъ.
V. Christoff & Jons 16 Mark Lone, London Е. C. 3
Нашиятъ Генераленъ консулъ въ Цариградъ ни
съобщава следното:
I. Концесията на Банкъ Отоманъ е подновена
ва 10 години. Къмъ съглашението, подписано превъ
м. мартъ т. г., споредъ което банката се вадължи
да даде на правителството единъ авансъ отъ петь
(5) милиона лири турски авансъ въ текуща сметка
и два (2) милиона лири турски на Турската вемледелска банка. Освенъ това, банката се задължава да
ангажира турски персоналъ въ размеръ 60% наймалко. Тя ще носи ва напредъ и ново име Банкъ
де Тюрки (Турска Банка).
II. Отваряне на частните депозити.
Поради това, че държавните деловити при
митницата въ Цариградъ сж се оказали недостатъч
ни, наново е разрешено на‘ банките да отварятъ
своите частни складове и да приематъ още необвзмитени стоки. Това разрешение е само временно,
догдето бждатъ построени достатъчно държавни
складове и такива отъ страна на дружеството на
кейовете, което е длъжно да направи това по силата
на конвенцията.
III. Дружества за отглеждане домашни птици:
Тия дни въ Цариградъ б е основано едно дру
жество за отглеждане на домашни птици. То брои
вече триста члена. Главната цель на д-вото е да
внесе породисти кокошки на износни цени и да ги
раздаде на членовете си, като едновременно ги опжти какъ да отглеждатъ тия кокошки. Примера на
това д-во щелъ да бжде последванъ и въ провин
цията. Засилването и отглеждането на кокошки въ
Турция представлява ва насъ големъ интересъ, по
неже тая държава бе наша клиентка при доставката
на домашни птици, а е наша конкурентка при ивноса на яйца.
IV. Маслиновата култура въ Турция:
Следъ опустошенията на войните, производст
вото на маслини въ Турция намаля много, а особено
качествено маслините издребнеха, подивеха. Благо
приятните климатически и почвени условия, обаче,
си останаха. За яодигане наново на маслиновото
произвдоство, турското правителство полага сега го
леми усилия. Отъ две години насамъ единъ специалисть италианецъ е ангажиранъ само съ подборението на това производство. Правятъ се разсади, присаждатъ се дивите дървета, учатъ се бежанците
какъ да отглеждатъ маслиновите гори, какъ Да
еъбиратъ маслините и какъ да ги консервиратъ или
пресуватъ ва произвеждане на масло и т. н. Освенъ
въ старите местности, сега се правятъ опити "_и за
садене на маслини въ нови. Така напоследъвъ сж
насадени 60,645 дръвчета въ областьта на Самеунъ,
а сж нресадени много дръвчета иаъ дивите масли
нови гори на Кастамунската области Това развитие
на маслиновото производство може само да ни радва.
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Коисулфpanopm
tt иНореспоаЗенцни.
Положението но Цариградското тържище.
Царигрядъ, 12 май 1925 год.
Митото на вълнените и памучни стони въ ТурцияВъ едно по-прежно съобщение Царската легация
въ Цяриграцъ 6’Ь предупредила нашит-й вносители
на вълнени падалия въ Турция да лоча кат-ь съ вно
са на такива изд-йлия, догд-йто бдде раврешенъ въп
роса, какъ ще се прилага новата такса върху вълненит-й и памучните издалия: дали въ щоенъ равм-йръ на основното мито, или въ двоенъ разм-йръ на
номножаването отъ преди две — три години съ 5
шьоги мито.
Отговорътъ отъ Ангора е пристигналъ и той
е благоприятенъ sa търговците». Митата на тия ивдЪлия ще се помножаватъ съ ПЕТЬ, плюсъ ЕДНО,
вначи съ Ш ЕСТЬ, а не съ десеть, както първона
чално се тълкуваше вакона.
Споредъ това ще се плаща:
За 100 клг. въ т. грошове
о
fl м
X
а о
“ о
1 °
иt
х
£
3
S£
а
г
I. ЗА ВЪЛНЕНИ ПРЕЖДИ: u Е
о
* °
е*
а) отъ една жица:
1. не боядисани
300
1800
6
2. боядисани
6
400
2400
б) пресувани:
1. не боядисани
6
3000
500
2. боядисани
6
600
3600
в) приготвени за продаж6а на дребно на наема
или макари . . . .
700
6
4200
II. ЗА ВЪЛН. ПЛАТОВЕ
а) отъ чиста вълна:
1. на тегло по-малко
отъ 200 гр. на кв. м.
2. тегло 200 - 600 гр.
3. тег. повече отъ 600 „
6) съ памучна основа:
1. тегло по малко отъ
200 гр. на кв. м.
2. тег, 200 - 600 гр.
3. тег. повече 600 гр.
4. аби на груби шаяци
както и шаяци отъ козя козина (чиста или смес. съ памукъ)
в) гайтанъ вълненъ: съ
или безъ никакви примеси

1600
1400
1300

1100
900
600

6
6
/6

9600
8400
7800

6
6
6

6600
5400
3600
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Аржентинска

Р&жъ

„

22

17 „

в

„

Царевица
12 Vs — 14 Vs „
„
Ечмикъ
13 lh — 13 3/i „
„
Брашна не нристигнаха отъ никъде, а напротивъ се изнесоха изъ Цариградъ за н1;кои черно
морски пристанища. Ц-йпата на мастното брашно
(четворка) се покачи на 1650 грошз торбата (отъ
72 кгр.). Поради това хл-йбарит-й поискаха да имъ
се позволи да повишатъ ценит-Ь на хлйба. Сегашни-г-й цени съ: 24 Vs гр. sa кгр. бйлъ хл-Ьбъ; 18 гр. за
кгр. II качество (отъ брашно J6 4) и 14Vs гр. sa кгр.
Ill качество (емесь отъ пшенично брашно съ погол-йма часть отъ трицитй му и гол-ймъ процентъ
кукурузено брашно.)
Млечни продукти отъ чужбина не пристигатъ
вече. Пазарътъ е притрупанъ съ кашкавалъ. Ни
какви транаитни сд-йлки съ Египетъ не ставатъ, по
ради претрупаностьта на египетския пазаръ съ сръб
ски кашкавалъ, пристигналъ направо превъ Солунъ.
За сега цената на кашкавала е 85 — 95 гроша за
кгр., но това е една номинална цена, понеже и по
тая цена не ставатъ никакви сд-йлки.
Б-йлото сирене одринско намира повече пазаръ.
То струва споредъ качеството огъ 9 — 11 лири
тенекето.
Месото подигна на ново ценйт-й си, поради
оказаната въ прежния бюлетинъ причина.
Говеждо 85 — 88 гр. ока.
Овнешко 125 гр. за ока съ 13 % шконто.
Агнешкото показва гол-йми скокове. Следъ не
имоверното му спадане преди Георговденъ, поради
отбиването на агнетата и хвърлянето имъ на паза
ря, днесъ то пакъ се връща на първоначалнит-й си
цени, които се въртятъ около тпя на овнешкото.
Птицит-й се държатъ на ценит-й, които б-йха
достигнали: 120 — 140 гр. за кокошка (на дребно),
200 — 220 гр. ва гъска п 250 — 300 гр. за пуйка,
ДругнтЬ СТОКИ не покавватъ гол-йми изменения
въ ценит-й.

Oman се и пришит паращп.
„Българ. Пар. Д-во“
Пар. „България“ къмъ 26 май т. г. отъ Нирея.

Агенция „Лойдъ Триестино“
1000

6

6000

2500

6

15,000

Пар.
,Фактура и
Пар.
— 30 тона

„Gorizia“ отъ Триеетъ съ 120 тона маниколониялъ, къмъ 24 май т. г.
„Palatzki“ отъ Триеетъ и Портъ-Саидъ 25
разна стока.

Агенция „Бр. Золасъ“
Зърнени Храни. Следъ гол-ймит-й количества отъ
аржентински и австралийски аърнени храни, пОр&чени още ирезъ зимата, които, поради ваклясняване доставката, пристигнаха едвамъ миналата
седемица, нови храни не пристигнаха, оевенъ 180 т.
отъ Тракия и Анадола. Ценит-й си останаха с&щит-Ь.
’'Лнадолска 6-йла пшеница
21 гр. оката
„
см-йсь „
^0
пи
23 „
„
Американска твърда пшен.
24 „ „
Манитоба пшеница
22 Vs
„
Австралийска „

Пар. „Derinqje“ отъ Анверсъ къмъ 25 май т. г.
Пар. „Kontara“ отъ Ливерпулъ къмъ 30 май т. г.

Агенция „Дюрони & Раделия“
Пар. „Louis Fraissinet“ отъ Браила ще пристигне
къмъ 19 май т. г.
Пар. „Henry Fraissinet“ отъ Марсилия на 21 май
тави година.

Печатница Добри Тодоровъ — Варна.

МАНИЛА За еноровЪРЗАЧКИ
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ВЪЖАРСКИ СКЛАДЪ
Телефонъ № 376.

Телеграми: ЦаНКИСОВЪ

ВСГБКОГА РАЗПОЛАГА СЪ:

В Ш 1КАНАПЕ

Италиански всички видове и нумера

ВЪЖА МЕСТНИ

6-ци, 8-ци, 10-ци и др.

ЮЛАРЙ, ЕДЕЦИ, КОЛАНИ и др.

тшь « -

МАНИЛА за еНОЛОВЪРЗАЧКИ

Икономически Известия

Стр. 12

Ш) 1АНЯЛ0ВИВЪЖА

1—10

|1ИИ1ВТО1М11|1МШ1Ш1ЖОМШ1№1М«Д^ИДаВ^«ШЗЗ^

фшко
е
ш
ш
ш
а
ш
МЕЖЛУНАРОЛНА ТЪРГОВИЯ
ЗА

Капиталъ лв. 22,000,000
Резерви /та. 6,000,000.
Централа

СОФИЯ.

Клонове: София (съ агенция Ючъ-Бунаръ),
Варна, Пловдивъ (съ агенция Филнпово), Русе, Бургасъ, Хасково, Дуп
ница, Стара-Загора, Татаръ-Пазарджикъ и Ямболъ.

Кореспондента въ

всннйе по - гол $ мн

градове въ странство и България.

Извършва всички банкови операции.
Приема влогове при най-изноени условия.
Телегр. адресъ: „Интербанкъ“.

4—34—15

Клонъ Варна — Телефонъ № 300.

