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Дейностьта на Варненската търг.-индустр. камара
презъ последните петь години.
Речь произнесена отъ председателя r. К, Гековъ при откриването на
X X X редовна сесия на кажарата.
Настоящата XXX годишна редовна ' сесия на
Камарата ни е първата спедъ влизането въ сила
на новия законъ за търговско индустриялнитЬ ни
камари. Съ тая .първа сесия се открива нова ера
въ развитието и дейностьта на: камарата ни кови
насоки за следване и нови задачи за разрешение.
По всички тия въпроси ние, избраниците на търговското, индустриялно и .занаятчийско съсловия,
ще има да се произнесемъ тепърва въ предстоящитЬ ни заседания.
•
fl сега, излизайки предъ Васъ да открия тая
сесия, азъ се чувствувамъ,-господа, преди всичкозадълженъ да хвърля единъ кратъкъ погледъ вър
ху миналото, върху изтеклите презъ стария режимъ
на камарата ни петь сесии, които имахъ честьта
да ржководя. И това ми се налага отъ съзнанието,
че миналото винаги требва да ни бжде урокъ за
бждащето, че всека нова стъпка, която мислимъ
да правимъ, требва да бжде въ връзка съ изми
натия вече п ж т ь — негово понататъшно и посъвършено продължение.
' ' Щ е ми позволите, прочее, господа да напра
вя единъ' кратъкъ прегледъ и да дамъ една кратка равносметка -на досегашната дейносгь на кама
рата ни презъ миналите петь сесии, предсецателсгвувани отъ мене. Това 6Ь най тежкото време,
което прекара отечеството ни отъ освобождението
насамъ — едно време на външни притеснения и
държавна несигурность, а едновременно съ това и
на най голЪми вжтрешни стопански и обществени
затруднения. Всеки отъ Васъ може да си представи,
какви усилия требваш е да употреби единъ избирателенъ институтъ, като нашата търговско-инду
стриална камара, за да преодолее всички тия препяствия на онова време и да продължи и изпълни
.стопанското си предназначение до днешния день.
Господа, когато азъ се удостоихъ съ предсеДателския посгь на 12 май 1920 година, Bb XXV реДовна сесия, първиятъ въпросъ, който б е подиснатъ и окончателно разрешенъ. б е въпросьтъ да
се открие Виеше търговско училище при камарата
Ни. Както Ви е известно, това учили ще б е тържествено открито на 2 октомврий 1921 година и
До днесь продължава своето съществувание.
Единъ отъ най-важните въпроси, който занимава камарата и нейните редовни1сесии отъ 1920

година насамъ, б е тоя за ревизии на данъчната нн
| система, която въведена отъ бившето правителство,
i разоряваше всички търговски, индустриални и за
наятчийски предприятия. Презъ сесиите XXVI, XXVII
| и XXVIII Камарата издигна своя гласъ за ядно съ
| ответно и равномерно облагане на българския да
I нъкоплатецът съгласно неговите податни сили. Отъ
{ друга страна, бюрото на камарата, при всеки от{ «еленъ случай, е изказвало своето ясно и обосно
-! вано мнение по всички законоположения, меро
j приятия и фискални задължения, като прекомерни
| акцизи, патенти и д р , които гибелно влияятъ вър
ху производството и търговията ни, и безъ това
разстроени отъ войните.
Не по малко боленъ въпросъ за Камарата,
както и за нейните посестрими, б е и пренебреже
нието на чл. 5 отъ Закона за търговско-индустри
алните камари отъ страна на централната власть.
Съгласно тоя членъ, централната власть би след
вало всекога, преди да вземе каквито и да било
мерки и законодателни мероприятия отъ стопан
ски характеръ, да се допитва до камарите, като
I съвещателни органи Презъ времето на бившия
правителственъ режимъ, Камарата ни издигна на,
два пжти своя гласъ на протестъ. но за съжаление,
безрезултатно. Ласкаемъ се да вярваме, че, въ си
лата на новия законъ за търговските камари, това
вече нема да се повтори и отговорните стопански
фактори въ страната ще бждетъ, точни изпълни
тели на тоя законъ.
^
.
Другь въпросъ, по който , презъ тия'5 години
Камарата на неколко пжти изрази своето правил
но становище, защищавайки винаги интереса на
j българския търговецъ и занаятчия, беш е тоя за
j пелая.гншип'конкуренция, иърааенп чрезъ амбулантната
j тгрювня.
Камарата съ своите мнения, изложения, поi
стжпкн
и протести съдейстяува твърде много на
j
• компетентната власть да пристжпи къмъ изработ
| ването на специаленъ законопроекта.- за урежда
: нето на тая търговия у нает, въ всичките й разно
! в и дн ост и, м ож ем ъда се нгдесмъ, че тоя законо
1 проекти скоро ще стане законъ.
Единъ'отъ въпросите,’ които вълнувать бъл
j ;
гарския
търговецъ, йндустриялецъ и занаятчия отъ
1
I неколко години насамъ, особено отъначалото на
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върлуващата днесъ п а р и ч н а к р и з а , е въпро- j които изказахме по 'приложението на 8 часовия работенъ день и на застжпничеството ни за намале
съть за достатъчен!. и достжпенъ кредитъ, който
ние цената на каменните вжглища и превозните
требва да отпуща Българската народна банка.
тарифи, особено за керамичното ни и други про
Както въ сесиите, тъй и въ бюрото на Камарата
изводства. Най-сетне, камарата ни, чрезъ специялни, е подиганъ на нЪколко пжти тоя въпропь и
но печатно допитване до индустриялците, събра
ние сме направили най-енергични постжпки за раз
и проучи всички ония материяли, данни и факти,
решението му. Но, както Ви е известно, новия завъзъ основа на които тя щ е изработи едно обо
конъ за Българската народна банка не даде на
сновано мнение по предстоящето изменение на
пълно очакваните резултати и първиятъ ни крезакона за насърдчение на местната ни индустрия.
дитенъ институтъ продължава да служи повечето
на държавата за облекчение на тежките й финан
Господа,
сови затруднения, а въ по-малъкъ размЪръ и на
Който проследи малко по-внимателно дейностопанските ни съсловия.
стьта на камарата ни презъ последните петь го
Относно кредитирането на нашето занаятчий
дини, не може да не забележи, че по-големата
ство, което отъ всички наши стопански съсловия из
часть отъ нашето внимание и грижи, поради осо
лезе най-разорено отъ войните, длъжа да Ви заявя,.
бено стеклите се обстоятелства, сж били насочени
че камарата ни презъ 1923 година настоя предъ
къмъ повдигане занаятитгь и професионалното обра
Министерството на търговията, промишленосьта и
зование. Въ това отношение почти всички редовни
труда за по скорошното отпущане нуждния кре
сесии сж били единодушни и най-щедри при гла
дитъ, и даде мнение за начина на раздаването му.
суването на нуждните кредити.
Кредитътъ бе отпустнатъ въ размЪръ 50 милиона
лева. Тоя кредитъ, обаче, се оказа съвършено
Щ е ми позволите да Ви дамъ само единъ
недостатъченъ, за туй и презъ изтеклата година
кратъкъ прегледъ отъ тая сжществена дейность
камарата ни направи нови постжпки предъ мини
на камарата ни за повдигането на нашето дребно
стерството за отпущане на 200 милионенъ кредитъ,
производство, което, следъ земледелието, обхваща
който да бж де постояненъ и раздаванъ съ 7 %
най-големия процентъ въ страната ни.
годишна лихва, безъ всякакви други комисиони.
Презъ петь годишния периодъ камарата ни
Законътъ за търговските книги и задължител
зар еди :
ното абониране на Държавенъ вестникъ б-fexa отъ
1) Двугодишни задължителни чирашки училища,
естество да спжнатъ успешния развой на търгов
2) Двугодишни калфенски курсове и
скит-fe и занаятчийски предприятия, особено на
дребнитЬ. Камарата ни, чрезъ редъ събрания и
3) Временни майсторски курсове.
постжпки, спомогна за задоволителното разреше
Въ чирашките училища презъ четиртехъ учеб
ние на тоя въпросъ.
ни години, отъ 1921/22 до 1924/25 год. сж школуОстава, господа, да Ви изброя още нЪколко
вали всичко 1346 чираци.
случая, по поводъ на които камарата се е застжВъ калфенските курсове презъ 1923/24 година
пила за интереситЬ на търговията ни, макаръ и не
по обущарство въ Ш уменъ и Габрово, а презъ
винаги да е сполучвала въ тЬзи си усилия.
1924'25 учебна година по обущарство и шивачество
Така, ние направихме постжпки за изменение
въ Варна сж школували 227 калфи.
то бившия законъ за гербовия налогъ1 за възобно
По обущарство 10 курса, школували 486 души.
вяването на Ялександрийската плавателна линия, за
По шивачество и кроячество на мжжки дрехи
параходите на Българското параходно дружество;
9 курса, школували 388.
за организирането на висшия стопански съветъ; за
отмената на чд. 7 отъ закона за забраната на сто
По шевъ и кройка на дамски и детски дрехи
ки, които не сж отъ първа необходимость и мно
7 курса, школували 237.
го други.
По железарство и монтьорство 6 курса, шко
До тукъ, азъ ви изброихъ, господа, ония реше
лували 201.
ния, постжпки и резултати, които главно засЬгатъ
По кожарство 1 курсъ, школували 25 души.
търговията, а отчасти индустрията и занаятите. Спе
По декоративна скулптура 1 курсъ, школува
циално за подкрепа на индустрията ни, камарата
ли 15.
сжщо е дала своите грижи и възможно съдейст
По кошничарство — учебна работилница, 30
вие. Още въ XXV-та редовна сесия б е гласувана
души.
резолюция да Се улесни вноса на сурови материа
По мелничарство 1 курсъ, школували 14 души.
ли, еднакво потребни за фабричното ни и занаятчий
По сградостроителство 1 курсъ съ 22 души.
ско производство. На следнята XXVI сесия се взе
По водене търговски книги 8 курса съ 249
друго не по маловажно решение — да се корегидуши.
ра закона за поземлената собственость, и да се
оставятъ незасегнати земите, необходими за инду
Общеобразователенъ 1 курсъ съ 61.
стрията ни, особено за керамичната, захарната и др.
Или всичко 48 курса, школували 1526 души.
Относно доставките на чужди изделия и стоки,
При това, Камарата ни е субсидирала 18 про
било отъ страна на Военното министерство, било огь
фесионални училища, курсове и ателиета съ обща
други държавни и обществени институти, камарата
сума 181,000 лева. ■ ~
своевременно и енергически е протестирала, застжпПодготвила е чрезъ специализация на западъ
вайки се за точното изпълнение на чл. 37 отъ за
трима
инструктори, пжтующи учители — 1 по обу
кона за насърдчение на местната индустрия.
щарство, 1 по мжжко и дамско кроячество и 1
Отъ последните постжпки, които камарата е
по кожарство и кожарско бояджийство.
направила въ полза на индустрията ни презъ из
По инициатива на нашата камара, основа се
теклата 1924 година, азъ ще посоча на мненията,
Съ средствата на петгехъ камари общ ъ фондъ
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„Занаятчийска литература* зй издаване на учеб
нитЯ институти ще продължава и за въ бждаще
ници и ржководства за занаятчийските курсове и
за стопанското преуспЯване на страната ни.
училища и специална техническа книжнина за за
Прочее, като Ви приветствувамъ съ добре
наятчийството.
дошли и призовавамъ Вашето единодушие и енер
Камарата ни взе лично участие и субсидира
гия за разрешаването на въпроситЯ, поставени
съ 10,000 лева миналогодишната занаятчийска из
въ дневния редъ и на всички други, които ще бжложба въ Г.-ОрЯховица, а сжщо субсидира и таз
датъ новоподигнати, обявявамъ XXX редовна 'се
годишната съ 10,000 лева.
сия на камарата за открита.
Най-сетне камарата ни засили постепенно контролата по приложение чл. 5 отъ закона за орга
низиране и подпомагане"на занаятите, като се на
казваха всички, които се заловяха, че упражняватъ
самостоятелно занаята, безъ да притежаватъ май
сторско свидетелство. Така, презъ 1920 г. сж гло
бени 58 души на обща сума 6,550 лева, презъ
По поводъ предложението на обществото на
1921 г. глобени 182 души на обща сума 30,800
народитЯ да се обсждятъ редица въпроси, които
лева, презъ 1922 г. глобени 284 души на сума
засягатъ нелоялната конкуренция и защитата на
83,750 лева; презъ 1923 г. глобени 162 на сума
купувачитЯ — чужденци, министерството на търго
51,450 лева и презъ 1924 година глобени 169 души
вията, промишленностьта и труда е предложило съ
на обща сума 53,100 лева, или всичко глобени 855
окржжно на камаритЯ да дадатъ своитЯ освЯтледуши на общ а сума 225,650 лева.
ния по тия въпроси.
Вследствие усилено упражнената контрола, за
Варненската търговско индустриялна камара,
белязва се у занаятчиитЯ едно стремление къмъ
следъ
като е предприела редица запитвания изъ
легализиране на положението си като самостоятел
компетентнитЯ търговски среди, е отговорила своени майстори. Така, презъ 1920 година камарата ни
врЯменно на това окржжно.
е издала 1099 майсторски свидетелства; презъ 1921
Първиятъ въпросъ, е дали сжществуватъ у
год. — 620; презъ 1922 — 1349; презъ 1923 — 1247 !
насъ
легални „ средства или търговска практика,
и презъ 1924 година 1553 майсторски свидЯтелства,
щото единъ чуждестраненъ купувачъ преди да
или всичко 5868 произведени майстори по разни
приеме отъ България стока, да се сдобие съ пред
занаяти.
варително изследване, опитъ, анализа и пр. резул
Въ организационно отношение сжщо се забетата отъ които да се установи съ свидЯтелство
лЯзва едно засипване между занаятчийството и
относно сжщественитЯ качества на стоката като:
професионалиститЯ. ,
размера, състава, степеньта на чистотата (примеПрезъ петолЯтието въ района сж основани 49
ситЯ), трайность, непросмукаемость и пр.
занаятчийски сдружения и 19 професионални, или
На тоя въпросъ е отговорено, че всеки чуж
всичко 68 сдружения.
дестраненъ купувачъ, щомъ пожелае, може да се
Това е, господа, нашата кратка равносмЯтка
снабди съ едно увЯрение, издадено отъ българскиза дейностьта на камарата ни презъ врЯме нй мое | тЯ компетентни за цЯльта учреждения, въ което
то петь годишно председателство. Азъ бЯхъ длъда е изложенъ резултата отъ едно предварително
женъ да Ви представя тая равносмЯтка, защото,
изследване, опитъ и пр. извършено надъ пригот
както казахъ въ началото на рЯчьта си, съ нея се
вената за износъ стока, за да бжде сигуренъ тоя
приключва стария режимъ отъ сжществуванието
купувачъ за качествата и пр. на тая стока. .
на камарата ни. Отъ тоя часъ, обаче, предъ насъ
Това обаче не се практикува отъ чуждестрансе открива нова насока на нашата дейность, нови
нитЯ купувачи и това именно е, което е въ ущърбъ
задачи, които подновения съставъ на сесията, по
на нашия търговецъ, продавачъ и износитель, надъ
силата на новия законъ за търговско индустриалчиято стока се извършва експертиза въ чужбина,
нитЯ камари, ще трЯбва да разрешава.
въ мЯстото на купувача, за която не всЯкога на
шия търговецъ е сигуренъ, че е извършена доброУважаеми гости,
съвЯстно.
У насъ сжществуватъ закони, които урегу*
Отъ името на моитЯ колеги членове на Ка
лиратъ износа на извЯстни артикули въ смимарата и отъ мое име позволете ми да Ви изкажа
съль, че неотговарящи на извЯстни условия арти
нашитЯ най-сърдечни благодарности за присжтсткули сж забранени за износъ. Такива сж законитЯ
вието Ви при откриването на XXX редовна сесия
за ветеринарната служба, надзора върху сурови
на камарата ни
животински произведения и продукти отъ живо
Господа, казахъ сесия, но азъ мисля, че при
тински произходъ.
днешния съставъ на камаритЯ, който брои 57 чле
Редицата други' въпроси сж относно уяснявана, по 19 души отъ всЯко съсловие, това е поването
на начинитЯ, по които може да се извършскоро единъ малъкъ стопански парламентъ, който
ватъ експертизитЯ, за които става по-горе дума,
има да разрешава всички ония стопански въпроси,
учрежденията, които могатъ да извършватъ анакоито вълнуватъ днесъ представенитЯ тукъ съсло
лизитЯ, опититЯ и пр.
,
вия. Търговско-индустриалната ни камара отъ осно
Като най важни учреждения, които могатъ да
ваването си до сега е била въ тесенъ контактъ съ
организиратъ извършването на изследвания, ана
общини и окржжни съвети, а отъ 13 години нализи и пр. надъ предназначени за износъ въ стран
самъ и съ стоковата борса, и сж работили редомъ
ство стоки сж търговско-индустриялнитЯ камари,
за постигане едни и сжщи цЯли, а именно стопан
ТЯ могатъ да се нагьрбятъ съ тая задача, безъ да
ското повдигане на страната ни. Азъ не се съмняносягь законна отговорность. Последната ще ноВймъ, че това тЯсно сътрудничество между каза-

Защита на индустрпялната собственость
а на купувачите —чужденци.
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сятъ съответните вещи лица, експерти, въ рамките
на сжществуващигЬ у насъ закони и каквито ек
сперти камарите всякога и веднага могатъ да нам-Ьрятъ и назначатъ за всека отделна експертиза.
З а зърнените, храни тая служба ще следва
да се извършва отъ стоковите борси.
• Отъ друга страна, желателно е и възможно е
възъ основа на обичаите, да се класифицират,
стоките по качество и пр. за да може по тоя начинъ да се изработятъ общоизвестни определени
типове на български произведения, съ които чуж
дестранния купувачъ да бжде улесненъ.

“
ХХХ-а редовна сесия на Барне ската тьргозсноиндустраялиа канара. XXX а редовна сесия на Вар
ненската търговско-индустриялна камара б е отк
рита на 8 т. м. неделя, 10 ч.; пр. пл. въ помещ е
нието на Варненската стокова борса отъ предсе
дателя на камарата г- К- Геновъ, който произнесе
една „обстойна речь, която изцело поместяме на
уводно место въ настоящия брой на вестника ни.
t Следъ речьта, г. председателя прочете позд
равителните телеграми до сесията, изпратени отъ
Пловдивската и Софийската търговско индустриал
ни камари и отъ Българския търговски съюзъ —
София. - - у .
Сесията б е поздравена отъ ккета на гр. Вар
на г. П. Стояновъ и председателя на Варненския
окржженъ съветъ г. Теодосий Атанасовъ.
- : Г-нъ П. Стояновъ изтъкна, че цельта на търговско-индустриялните камари е да насочватъ въ
единъ примирителенъ духъ стремежите и борби
т е на съсловията и да задоволяватъ нуждите на
общото народно стопанство. Задачата на търгове
ко индустриялната камара, презънастоящата сесия,
която е първа подъ режима на новия . законъ за
търг.- индустриялните камари, е да чертае пжтя на
равнодействието въ развитието на економическия
ни животъ. Съ повече търпимость и повече солидарность ще се дойде до стопанското успокоение
на страната, което ще ни доведе и до политичес
кото успокоение на България.
Г-нъ Теодосий Атанасовъ обещ а съдействие
то, което Варненския окржженъ съветъ ще дава
винаги на търг- инд. камара. Тамъ, кждето ще сж
нуждни средства за повдигане на занаятчийството,
съвета ще даде своята пълна подкрепа.
На откриването приежетвуваха и г. г. окржжния управитель, председателя на Стоковата борса
и най-стариятъ бившъ председатель на Камарата
г. Янко Славчевъ.
Заседанието се закри въ '1Д '2 часа пр. пл.
Новото бюро на Варн. тъсг. ивдустр. кабара. Въ
заседанието си на 9 т. м., XXX сесия на Варненс
ката търг.-инд. камара избра ново бюро .въ. сьставъ: Председателъ: г. К- Геновъ и подпредседа
тели: г. Ив. Гюлмезовъ отъ страна на индустриал
ците, г. Георги Тони Петровъ отъ търговците и г.
Тенчо Чолакоаъ отъ занаятчиите.

Начйная отъ 10 т. м. при износа фасуля ще се
оценява по 8 лева, а яйцата по 45 лева килограма.
Изработвкъ е законопроектъ за
допълнение на закона за акцизите.

изменение и
*

Пригетовлява се законопроектъ за
минната ни индустрия.

защита на

Задължителното употребление на новите гер
бови марки отъ по 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100 и 500
лева ще започне отъ 15 т. м.
Презъ м. януарий т. г. сж били изнесени отъ
страната ни: царевица 22,581 тонъ; тютюнъ 4,300
тона; кюспе 1447 тона; бобъ 920 тона; дървени
въглища 691 тона; яйца 79,000 кгр.; кожи агнеш
ки и ярешки сухи 98 тона; пашкули 10 тона; спиртъ
30 тона; розово масло 10 кгр.; дребенъ рогатъ
добитъкъ 24,381 глави; едъръ рогатъ добитъкъ 4
хиляди глави и др. др. оценявано за около 700 ми
лиона лева.
„
Свиканата при Министерството на железни
ците комисия за ревизиране договора между дър
жавата и българското параходно д-во е решила
да остави субсидията отпускана на последното отъ
държавата въ сжщия й размеръ до 1929 година,
като е направила некои изменения въ рейсите на
параходите му. Предвижда се плуване и край си
рийските пристанища и до Александрия.
Производство нз тзяашъ. По поводъ постжпкит е на министерството на търговията, промишленностьта и труда предъ министерството на финансиите, да се увеличи вносното мито на талаша,
употребяванъ за опаковка на яйцата, минимумъ.
на 0 80—1 лв. килото, за да може по тоя начинъ
да се насърдчи обработването на такъвъ талашъ у
насъ, въ „Софийския Търговски Вестникъ“ сре
щаме интересни бележки за производството на тоя
артикулъ у насъ
Въ България нема фабрики, които да произвеждатъ пригоденъ за опаковката на яйцата та
лашъ. За да се предпазятъ яйцата отъ развала
при опаковката имъ съ талашъ, последния требва
да бжде съвършенно сухъ, т. е. да не съдържа ни
каква Блага, която да премине върху яйцата. Та
къвъ сухъ талашъ може да се получи само отъ дър
во, искуствено изсушавано въ специални за цельта
сушилни Подложено на интензивно изсушаване
дървото губи до 20 °/о отъ естественната си влага.
А добре изсушения талашъ требва да съдържа
влага най много до 20 °/о.
Българския талашъ е влаженъ, защ ото се
добива отъ пресно, сурово дърво, съдържащо
3 5 - 4 0 °.о влага. По тоя начинъ, той, приемайки
отъ дългото стоене и при промяната на; времето
атмосферната влага, способствува лесно за мухляс*-ване на яйцата, чийто транспортъ до местоназна
чението трае понякога до 3 седмици.
:
V
. . По тия причини българския търговецъ. е принуденъ да си набавя годенъ за цельта талашъ
отъ чужбина.
..... - —
Добиваниятъ у насъ талашъ за опаковка на
яйца ще може само тогава да бжде конкурентноспособенъ u да измести чуждестранния* когато не
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говото произвеждане се постави на модерни нача
ла, еднакви съ тия въ чуждестранните фабрики.
Държавната мина „Перникъ“ съобщава, че е'
пуснала нова пресовна инсталация при рудника
„Бели Б регь“, отъ която се получаватъ добре
пресяти и сортирани вжглища Най-добрите отъ
¥6хъ сж екстра качество съ величина на кжсовете
отъ 100 м. м. на горе. Цената на тези вжглища е
650 лева тона, франко вагонъ мината, rfc биха
могли да се употрЪбяватъ успешно отъ параходите.
Търговците и индустриялцит-fe, които биха
желали да си доставятъ отъ горните вжглища, могатъ да сторятъ това, като внесатъ стойностьта
на поржчанигЬ вжглища било съ вносенъ листъ
въ Б. Н. Банка, било съ чекъ на името на Дирек
цията на мината.
Консумация на тютюна въ България. Консума
цията на тютюна въ България (тютюнъ въ пакети
й папироси, безъ енфие) е била следнята :
години
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

тонове
2,219
2,691
2,561
2,517
2,779
2,729
1,694

години
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

тонове
2,394
2,138
2.007
3,407
4,329
4,452
4,726
4,182

Отъ тютюна две трети се изпушва, а една
трета най-малко се захвърля. Какво съставлява тая
една трета захвърленъ тютюнъ?
Сега консумира ни ятъ! тютюнъ въ България
надминава 4,200,000 кгр. годишно. Една трета отъ
него или кржгло около 1,400,000 кгр. се захвърля.
Това е една грамадна загуба за народното ни сто
панство, която би могла да се икономисва и изне
се въ странство.
Едната трета отъ папиросите, която се за
хвърля, би могла да се замени съ мундщуци. Д ър
жавата за сметка на така економисания тютюнъ, |
вземайки подъ внимание розхода, предизвиканъ |
отъ въвеждането на мундщуците, може да увели
чи бандеролното право безъ да се покачватъ це
ните на папиросите. Съ това пушачите не само
че Не щ е се .съ нищо увредятъ, а ще сж даже и
по-доволни — ще пушатъ на сжщите цени цигари
съ мундщуци, нЪма да употрЪбяватъ цигарила,
които и безъ това излизатъ вече отъ употребление.
Отъ изнесения, економисанъ по такъвъ начинъ
тютюнъ, изработенъ въ папироси, въ България ще
en fee чужда валута за повече отъ 200,000,000 лева.
Я фискътъ ще може да получи отъ увеличаването
на-бандеролното право повече отъ 150,000,000 лв.
Това е една особено изгодна облага за на
родното ни стопанство и за фиска отъ едно нагледъ
нищожно нещ о — угарките, конто се захвърлятъ.
.

Изъ .Слово“.

Годишното събрание на- съюзътъ на българснитЬ'
индустриалци. На 4 того въ салона на Софийската
търговско-индустриална камара се откри отъ г.Ив.
Бурови 18 обЩо годишно събрание на съюза на
българските^ индустриалци.
*
1'~ СекретарЬтъ на съюза г- д*ръ В. Нйколчевъ“
прочелъ отчета за дейностьта на управителния
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съветъ' презъ 1924 год. Отъ него се вижда, че съ
юзътъ въ организационно отношение има прираст-ь
— отъ 406 предприятия, числящи се въ съюза въ
началото на годината, къмъ края на сжщата чис
лото на предприятията, членове на съюза, възлиза
на 474.
Т^рновсйия окржженъ сждъ съ резолюцията
си отъ 3 мартъ т. г. по търговското дел о № 144/
925 г. е обявилъ въ несьстоятелность тамошната
търговска фирма Н. & В. Бостанджиеви.
Износътъ на яйцата. Българския търговски яйчарски съюзъ е предявилъ до министра на финансиите въ едно обширно изложение искането си за
намаление износното мито на яйцата.
Съюзътъ иска за времето отъ 20 февруарий
до 30 септемврий яйцата да иматъ оценка 20 лв.
на кгр., а отъ 30 септемврий до 20 февруарий оцен
ката на яйцата да се увеличава въ зависимость
отъ цените на западно — европейските тържища.
Съ други думи износното мито да бжде различно
презъ разните сезони на годината. Това искане е
направено съ огледъ на производството на тоя артикулъ. Презъ пролетьта и петото цените на яйца
та сж низки. При това положение едно намаление нй
митото ще издържа по-ниска цена за производителя
и интереса у него къмъ птицевъдството. Я презъ ‘
есеньта и зимата, когато цените сж високи, увели
чението на митото ще намали цената имъ за кон
суматорите. Бидейки износното мито на яйцата
адвалорно, остава само да се мени оценката имъ
по горния начинъ, за да се постигне лесно предя
веното искане.
Тьргъ за 1,000,000 кгр. алкохолъ въ Турция.
Турското министерство на финансиите е обявило
тьргъ за доставката на 1,000,000 кгр. (литри) ал
кохолъ. Ялкохолътъ требва да има 95 °/о крепкость при 15° температура. Предложенията требва
да се направятъ до 31 мартъ т. г. Цепото коли
чество требва да се предаде до края на годината,
като се почне отъ 15 априлъ съ 100,000 кгр. Ялкохола требва да бжде поставенъ въ ламаринени
бъчви съ вместимость не по-голема отъ 500 литра
всекоя. Плащането ще става при получаването на
всека пратка.

ЗемледЪлски бюлетинъ
за варненска околия, за ивсецъ февруари 1925 год.

П осеви.-----Посевите сж въ много добро съ
стояние. Падналите напоследъкъ макаръ и слаби
дъждове имъ подействува много благоприятно, ос
вежиха ги и раззелениха.
Лозарство. —- Състоянието на'лозята е добро.
Презъ целия месецъ почти на много места продъл
жи техното дълбоко прекопаване, а само негде се
извърши отгрибване и резитба. Плачъ у лозите е ,
констатирано къмъ 20 февруарий. Реголването на
местата за нови лозя вредомъ се извършваше усит.
лейо-Единични случайна разсаждането на лози.
Матерйапътъ отъ маточниците окончателно е изрезанъ до средата на месеца.
Овощарство. —- Състоянието на овощните,
дървета за сега е добро. Много отъ техъсж напъпили. Опасности отъ евентуално преждевременно раз-
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витие на овощнит-fe дървета съществува. Презъ
течението на месеца продължи кастренето на овощ 
ните дървета, а въ по-силенъ темпъ изкопаването
на дупки за нови овощни насаждания.
Зеленчарство. — Усилено превозване на торъ,
както и изораването на зеленчуковите градини и
презъ тоя месецъ продължи, както и приготовле
нието и на парниците.
Пчеларство. При достатъчни запаси пчелите
прекарватъ своя зименъ сънъ.
Цените на земледелските произведения: пш е
ницата 150 лв ; колоза 172 лв-; ечмика 75 лв.; ца
ревицата 76 лв.; овесъ 46 лв.; бобъ 110 лв; ржжъ
116— 122 лв ; леща 62—85 лв. и фия 8 3 —86 лева
крината.
'

$М Н К П

ОИЙМ Ь.

ТУРЦИЯ.
Тютюновотл тържище въ Цариградъ презъ м цъ
февруарий т. г. — Тоя месецъ станаха пакъ много
оживени сделки съ стари тютюни, ала главното
внимание на тютюнотърговците е насочено къмъ
новата реколта, която тая година е около два и
половина пжти поголЪма отъ ланската и за която
даваме данни на отделно место.
Експедираха се:
780000 кгр.
За Триестъ
450000 п
п Хамбургъ
„ Бременъ
• 36000 »
Марсилия
6000 п
21000 п
п Пирея
3000 п
» Лондонъ
3000
и Малта
3000 п
и Варшава
64000 п
п Анверсъ
15000 п
п Мюнхенъ
44000 »
п Александрия
Всичко 1480000 кгр,
И тоя месецъ експедициите надминаха пристиганията. Стокътъ отъ тютюни въ Цариградъ на
маля съ 200000 кгр., но все ощ е се върти около
800000. Цените си останаха сж щ ите:
Самсунъ отъ 200 до 270 гроша кгр.
Бафра
и 150 „ 240
„
»
Дюздже „ 100 „ 140
„
п
80 „ 100
Симонъ
„
„
п
ОстаналитЬ 75 „ 100
„
п
Отъ 1 мартъ биде унищожена режията и за
местена съ държавенъ монололъ само за една го
дина. Не се предвижда това да упражни некакво
ссобенно влияние върху търговията за износа на
тютюнъ отъ Турция.
'
Генералното ни нонсулстро въ Цариградъ съоб
щава, че тамошната цена на белота небито сирене
за сега се движи между 95—100 гроша за ока, обезмитено, споредъ качеството. Митото и октроата
съставляватъ около 15 гроша на ока, за повече
подробности заинтересувания може да се отнесе до
1) Нимисми Папо, паша сокакъ Стамбулъ.
2) Дим. Франчаки, ташгиларъ
„
' 3) Ив. Георгиевъ, Балъкъ пазаръ Стамбулъ.

УНГАРИЯ.

Мостренъ панаиръ въ Буда-Пвща. Отъ 18-й до
27-й априлъ т. г- ще състои международенъ мост
ренъ панаиръ въ Буда-Пеща.
Посетителите и изложителите на този мосТренъ панаиръ ще се ползуватъ отъ следните из
годи и улеснения:
1) Намаление отъ 50°/в върху обикновената
такса на паспортната виза.
2) Възможность за изложителите и посетите
лите не панаира да влизатъ въ унгарската тери
тория, отъ 13 до 30 априлъ, 1925 г. безъ предва
рителна виза на паспорта. Такава щ е се издаде
на самото место на панаира отъ едно специално
за.тая цель паспортно бюро.
ПжтницитЬ пристигащи по железницата ще
могатъ да минатъ границата почти презъ всичките
гранични пунктове. Тия, които пжтуватъ съ параходъ ще могатъ да слизатъ въ всички унгарски
пристанища на Дунава.
3) Мострите предназначени за изложбата не
ще платятъ никакви митнически берии. Такива ще
бждатъ събрани само, ако мострите излизатъ отъ
територията на панаира, която се счита за между
народна, за да бждатъ изпратени въ една друга
точка на Унгария.
4) Между 13 и 30 априлъ 1925, г. ще бждатъ
издадени 25,000 ж . п. билети* съ 50°/# намаление
на разположение на посетителите и изложителите.
Т е щ е бждатъ продавани отъ респективните ги
шета при представяне на специалната лична кар
та, която ще се издаде, по този 'случай, отъ Търг.
Индустриялната Камара въ Буда-Пеща.
3) Транспорта на мострите предназначени за
панаира щ е стане върху базата на унгарската ж.
п. тарифа, часть I., параграфъ XXII В.

ГЪРЦИЯ.
Споредъ едно съобщение на гръцкия вестникъ „Journal de la Bourse“ италиянската тютюне
ва режия възнамерява да закупи значителни ко
личества македонски, тютюни — само презъ м. ф е
вруарий тя е закупила надъ 500,000 кгр. тютюнъ.
ФРАНЦИЯ.

Износа на Франция презъ изтеклата 1924 год,
е достигналъ 41,454,137,000 франка, като е задминалъ вноса — 40,132,574,000 франка съ 1,321,563,000
франка.
,
ПОЛША.

На състоялия С9 напоследъкъ международенъ
ж . п. нонгресъ въ гр. Краковъ (Полша) е билъ
разгледанъ между другото и въпроса за директния
транспортъ между участвующите на конгреса дър
жави: Полша, Чехия, Унгария, Швейцария, Герма
ния, Италия и Югославия — постигнато е било съг
ласие за въвеждането на товарителницата — пла
тима споредъ желание на или гарата на натоварване
то или пъкъ на гарата на растоварването, безъ да
бж де непременно изисквано предварителното зап
лащане на пжтнигЬ разноски.
Световното производства на златото. Произ
водството на златото въ Трансвалъ, оценявано
на 181,750,000 долари презъ 1923 г. се е увели
чило презъ 1924 г. на 198,000,000 долара, това на
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^Канада о гь 16м и л . долари на 30 мил. долари, а това
въ СъединенитЪ Щ ати отъ 88,800,000 долари е спад
нало на 48,840,000 долари презъ 1922 г., за да се
увеличи на 52 мил. долари презъ 1924 год.
Световното производство оценявано на 460
милиона долари презъ 1913 г. е спаднало презъ
1922 г. на 319,400,000 долари, а презъ 1924 год.
.е достигнало до 400 милиона долари.
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Испания.
Валенция^ международенъ мостренъ панаиръ
(10 до 25 май). Презъ идната година сжщия пана
иръ (отъ 10 до 25 май 1926 г.) ще стане въ Барцелона. Въ бждаще тия панаири ще ставатъ все
тъй алтернативно.

Италия.
Флоренция: II международенъ панаиръ за кни
ги (презъ пролЪтьта).
Милано: VI международенъ мостренъ панаиръ
(12 до 27 априлъ).
Неаполъ: V международенъ мостренъ панаиръ
(септемврий).
Падуа: VII международенъ мостренъ панаиръ
(5 до 19 юний).

Международната нанаара въ Европа
презъ 1925 година.. ;
Австрия.
Виена: VIII международенъ пролЪтенъ панаиръ
(6 до 14 мартъ), XI междунар. есенень панаиръ
(6 до 12 септемврий).
Грацъ: Международенъ
мостренъ панаиръ
(29 августъ до б септемврий).
Инсбургь: Международенъ пролЪтенъ панаиръ
за търгивия, индустрия и експортъ (презъ пролЪтьта); сжщо — есененъ (октомврий).

Новно: Литовски панаиръ (международенъ 29
августъ до 2 септемврий).

Англия.

Люкссмбургъ.

Лондоиъ: VII междунар. панаиръ за играчки и
артикули „Fantaisie" (б до 17 юлий); междунар.
панаиръ за обуща и кожи (5 до 9 октомврий).

Люнсембургь: IV международенъ мостренъ па
наиръ (края августъ — началото септемврий).

Белгия .

/.
Лъвовъ: V международенъ източенъ панаиръ
(септемврий).
Познанъ: V международенъ мостренъ панаиръ
(3 до 10 май).

Летония.
Рига: V международенъ земледЪлско • индустриаленъ панаиръ (19 юлий до 2 августъ).

Литва.

Полша.
Брюнселъ:
до 8 априлъ).

VI междунар. панаиръ

(25 мартъ

Германия.
Бреслау: XVI международенъ пролЪтенъ па
наиръ съ книжни и художест. произведения (15 до
17 мартъ); XVH международенъ есененъ панаиръ
(20 до 23 августъ).
Франвфуртъ наМайнъ: XII общ ъ международенъ
прол%тенъ панаиръ (19 до
априлъ); Х1И общъ
и технически международенъ есененъ панаиръ (4
до 10 октомврий)
Кьолнь: III международенъ пролЪтенъ панаиръ
(22 до 27 мартъ); IV международенъ есененъ панаиръ (13 до 19 септемврий).
Иьонигсбергь: X германски източенъ панаиръ
(междунар.) (15 до 18 февруарий); XI германски
източенъ панаиръ (августъ),
Лайпцигъ: Общъ технически международенъ
пролЪтенъ панаиръ (1 до 17 маргь); сжщо — есе
ненъ (30 августъ до 5 септемврий).
Манхайиъ: VI германски панаиръ за изобрете
ния, новости и индустрия (междунар. 1 до 7 май).

Данцпгъ.
Данцигъ: Ш международенъ прол^тенъ пана
иръ (5 до 8 февруарий); IV международенъ есе-«ЕЩ^ланаиръ (20 до 23 августъ).

Естония.
Рваалъ: V междунар. панаиръ (15 до 2 2 авг.).

'Русия.
Харковъ: Руски панаиръ (януарий).
Киевъ: контрактенъ панаиръ (февруарий).
Южни-Новгородъ. всеруски панаиръ (1 августъ
до 15 септемврий).

Унгария.
,

I

Будапеща: XVI международенъ мостренъ пана
иръ (18 до 27 априлъ).
'

Финландия.
Хелзингфорсъ: VI международенъ панаиръ
до 6 юлий).

(1

Франция.
Бердо: IX международенъ мостренъ и - колониаленъ панаиръ (15 до 30 юний).
Лионъ: XV международенъ мостренъ панаиръ
(2 до 15 мартъ).
Парижъ: XVII мостренъ панаиръ (10 до 25 май).

Чехословашко.
Братислава (Пресбургъ): V международенъ
дунавски панаиръ (23 августъ до 2 септемврий).
Прага: X международенъ пролЪтенъ панаиръ
(22 до 29 мартъ); XI международенъ есененъ па
наиръ (б до 13 септемврий).

Брой 21

Икономически Извести*

__Стр , 8

Райхенбвргь: VI меж дународенъ мостренъ
наиръ (15 до 21 августъ). -

па

Jaim e Mir Battle — Barcelona — Cristina T
желае да влезе въ търговски връзки еъ износите
ли на зърнени храни и яйца отъ страната ни. .

Швейцария.
Лозана: международенъ панаиръ за колони
ални и екзотични произведения (27 юний до 4 юли).

Югославия.
Загребъ: IV международенъ мостренъ панаиръ
(26 априлъ до 4 май).
Любляна: V международенъ мостренъ панаиръ
(презъ есеньта).

Йонко Колчевъ Габрово разполага съ тиквенисемки.
,
. ■
Е. W. Hughes, Newbury S W 16—63 Newbury
Court предлага услугите като търговски пжтникъ
за пласирване на български продукти въ Англия

К ек сул ф рзяорша к ^ к м в З с о д н ъ

ЗАНАЯТЧИЙСКИ ОТДВЛЪ.
Субсидия за чирашкото училище. Габровския об
щински съветъ е отпусналъ за набавяне пособия
на курсистите отъ мастното. чирашко училище
субсидия отъ 1000 лв.
Изпити и изложби. На 4 тото се състояха из
питите на завършилите 1-те калфенски курсове по
сбущарство и по шивачество на мхжки дрехи въ тър
говското училище при камарата, въ присжтствието
на делегата на камарата г. Тенчо Чолаковъ пообущарство, г. Калоянъ Маноловъ по шивачество и
председателя на обущарското сдружение г. Тома
Дончевъ и шивашко —шапкарското г. Здравко Г.
Титевъ.
На изпитъ се явиха по обущарство 42 калфи
курсисти и по шивачество 38.
Въ сжщото време и место се устрои и Изло
жба на изработени отъ курсистите предмети, обув
ки, облекла и чъртежи.
Изложбата даде пълно доказателство за ус
пеш ните резултати отъ курсовете.
Следвайки методите и начините на работа
преподадени въ тия курсове, по продължително
време, до като т е бждатъ артистично усвоени
и допълнени съ необходимитя по детайлни и спе
циални познания по кроежа, както на облеклото
з а шивачите, така и по обувките за обущарите,
допълнени съ нужните знания по калкулацията и
занаятчийското знание въ II калфенски курсъ, можемъ да разчитаме да се създаде отъ тия калфи
истински модерни майстори, отъ каквито настоя
щето и особенно бждащето очаква.

Положението п Н ададен ото тържище.
за времето отъ 2 3 февруарий до 2 мартъ 1925 год.

Млкчни продукти.
Б ело сирене одринско 95— 100 гроша оката.,
Кашкавалъ местенъ полски 105— 107 гроша
килото.
Кашкавалъ местенъ балкански коненски 110*
до 120 гроша килото.
Кашкавалъ сръбски пиротски 105— 110 гроша
килото транзитъ.
Масло кашкавалджийско
— - гроша оката»
Масло пресно пресувано 200—220 гроша оката»
Щивъ добитъкъ.

G. Nemeth — Trieste В. Р. 180 търсятъ пред-'
ставители на своите артикули;.хартия и картонъ.

Овнешко къвърджикъ 105— 110 гроша оката
съ 13% сконто.
Овнешко караманско 100— 105 гроша оката
съ 13°/о сконто.
Ягнешко . 95—100 гроша оката съ 13% сконто»
Говеждо екстра дебело 80—82 гроша оката
съ 3% сконто.
Свинско 110-^115 гроша оката.
Кокошки хубава стока 100— 105 гроша едната»
Гжски 170—180 гроша едната.
Пуйки 220—230 гроша едната.
Други стони; цени сжщи както въ предишния
бюлетинъ;
.
Зърнени храни. За* идната седмица се очакватъ големите партиди поржчани преди единъ
месецъ. Както б е отбелезано ощ е въ бюлетина
отъ 4 февруари-т. г., Цариградското, тържище не
ще може да поеме тия количества, толкозъ повече,
че и правителството е поржчало некои количества
за своя сметка. Ето защ о, търговците житари ще
бждатъ принудени да ги продадатъ тамъ, кж дета
намерятъ пазаръ. Т е сега се мжчатъ да ги про
дадатъ на турското правителство поне въ размера:
на кредита, който, остава разполагаемъ, ала' и да;
биха успели въ това; все ще останатъ ощ е неколко хиляди тона свободни. Това количество именно
търговците предлагате- на разните пазари, но не
намиратъ купувачи, поради това, че следъ задър
жането и въ некои случаи разколебаването на це
ните на зърнените храни се е появилъ страхъ, че
може да последва едно истинско и дълготрайно
спадане на тия цени. Тоя е, може би, единъ бдач.
гоприятенъ моментъ за закупване на нуждите наБългария храни на износни условия. Нпкои тукаш

Иваяъ Дойчинов*,, гара Царь Аспарухъ,
л,агв 33 проданъ 30 тона памучно семе. ,

ни търговци ех съгласни да отстжпятъ своиит храни
флотантъ.. но» tw-ниски цени, отколното т п се котиратъ въ чужбина.

Предложения й запитвания.
Marsel Leguim — Bruxelles, 39, rue Jacoe-Fontaine желае да влезе въ връзки сь износители на
животинска козина.
Munchner Fullhalter — Werk Christ & Wiedersich — Mtinchen Sandstrasse 24 търси представитель
на собствените си канцеларски книжарски аритикули.

пред»
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Варивата запазватъ цената си. На пазаря се
яви вече пресна бакла и пресенъ бизелъ; докарани
отъ Египетъ,. ала ценигЬ на тЬзи ранни варива е
още толкова висока, че не може да става и
дума за правене конкуренция на сухит-fe варива.
, МлЬчнятЪ продукти показаха едно малко спа
дане, поради наближаването на летния сезонъ. Би
лото сирене отъ Източна България (варненско и
бургазко) не може да намери пазарь въ Цариградъ,
понеже докараното тукъ се указа или развалено
или. много солено. Щ е трЪбва и сега да се обърне
вниманието на нашит-fe сиренари, които желаятъ
да изпращатъ бЪло сирене въ Турция и специално
въ Цариградъ, че тукъ не обичатъ много соленото
сирене. Освенъ това, тукашнит-fe бакали не обичатъ
сиренето лежало въ каци, което обикновено има
поправилна форма, дълго време трЪбва да стои
отворено, до . гд-Ьто се продаде и поради това се
разваля, а и взема много мЪсто, съ каквото ту
кашнит-fe бакали . не разполагатъ. Сиренето, пред
назначено за износъ въ Турция, требва да бжде
на правилни кжсове отъ 100 до 150 Драма и на
ложително въ чисти тенекета съ съдържание отъ
13 до 14 оки.
Живъ добитъкъ продължава да пристига отъ
Трапезундъ, отъ Тракия и отъ България. Руски
добитъкъ не дохожда вече. ЦенигЬ на месото,
освенъ на говеждото, спаднаха и тая седмица овнешкото изгуби 5 гроша, а агнешкото 10. Послед
ното се продава вече по ефтино отъ овнешкото.
-ДругитЬ стоки си запазиха ценит-Ь освенъдървенитЪ вжглища, които отбел^заха ново спадане.
Това спадане, както се каза порано, ще продължи
до средъ л Ьто е

С т р .9

I
Въ Калкута ценитЪ сж поддържани. Тор; бигЬ отъ по 2.1 >4 либри се котиратъ тамъ ши
линга 99./—, 2.1/2 либри — 11.— и 5-rfe либри —
212 шилинга.
I
’
. . .
|
На 16 того въ Суезъ сж пристигнали и разI товарени 300 бали торби за лукъ и 105 бали платъ
! за торби.
! ■
:
.
. . .
j
Български параходъ. — Парахода, „България“
; дошълъ тукъ, за да пренесе 500-гЬ тона арпа —
оризъ, купени отъ една пловдивска кжща, замина
на 19 того, носящъ и 115 тона брашно и 40 тона
жито за о. Метилинъ.
Не ще съмнение, че при:;редовно,'напр. ме
сечно идване на българскит-fe параходи тукъ, т-fe
ще има винаги какво да пренасятъ, защото товаръ
за известеуъ рейсъ може винаги да се приготви.
И безъ това нашит-fe параходи отиватъ редовно до
Пирей. Идването имъ и. до тукъ, поне веднажъ въ
месеца, се налага и разноските винаги ще се покриватъ, а даже ще има да се реализира и печал
ба, както е случая за този пжть.

I1

Движение на параходите.
Очаквать се да приетигнать параходи.
Агенция „Бълг. Пар. Д -во“ .

Парахода Варна къмъ 15 т. м. отъ Пирея.
Парахода България къмъ 18 т м. отъ Пирея.
Агенция „Лойдъ Триестино“ .

:

Положението на Египетското тьминщг.
/Александрия, 21 февруарнй 1925 год.

ДрЪнови пръчки. — ПристигналитЬ съ парахода
.България“ две пратки още не сж пласирани, защото тукашнит-fe търговци не даватъ исканата цена
л. стерл. 13 за хилядата, разбира се, за добра и
избрана стока.
Тиквени семки. — Такива могатъ да намЪрятъ
сега цена до л. стерл. 21—22 тона, сифъ /Алек
сандрия.
.
~
.
Фаеугь.— Цената на фасулъ „Чалж“ остава
л. стерл. 23—24 тона, обезмитенъ, а „Хорозъ“
л стерл. 21—22 тона, сжщ о обезмитенъ.
К?шнавалъ. — Отъ България н-Ьма пратки.
Сръбския кашкавалъ намира цена 17—18 египетски
гроша оката, обезмитенъ. Търсение почти н-Ьмазащото пристигналит-fe по-рано пратки ощ е не сж
ликвидирани.
Торби на/шута. .— Пазаря продължава да бжде
слабъ. Станаха н-Ьколко сделки съ торби за памукъ на цена егип. гроша 7.28/40 и 7,30;40 едната.
Торбит-fe за лукъ се търсятъ повече поради
почнатия недавна сезонъ; цената имъ е егип. гроШа 2 3 6 /4 0 едната.

Парахода „/\dria“ — на 16 т. м отъ Триестъ
и Венеция съ манифактура и колониялъ.
Парахода „Campidolio“ на 18 т. м. сирийска
линия съ разни стоки и ще товари.
Агенция „Братя Трояио“ .

Парахода „Wilhelm Oelsner", къмъ 26—26 т.
м. отъ Хамбурп,, Ротердамъ.
Парахода „ЕИЬеск“ — края на месеца отъ
Хамбургъ, Ротердамъ.
Парахода „Made of /Anaros" къмъ края на
месеца.
Агенция „Братя Золасъ“
Парахода „Syra“ къмъ 13 т. м. отъ Хамбургъ
Ротердамъ съ разни стоки.
Парахода „Etred“ — къмъ 14 т. м. отъ Ли*
верпулъ, Свансеи. *
Парахода „Wigmore“ — къмъ края на месеца
отъ Ливерпулъ.
Парахода „Тгоуа“ — къмъ края на месеца отъ
Хамбургъ Ротердамъ,^
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Агенция М. Станевъ.

|

s^s „Algerian“ нъмъ 14 мартъ отъ Ливерпулъ
и Свансеа.
s/s „Lisbon“ къмъ 28 мартъ отъ Ливерпулъ
и Свансеа.
Агенция „Дюрони & Раделия“.

j
|
|
I
|

s's „Louis Fraissinet“ 15 мартъ отъ
лия—Генуа, Цариградъ, Бургасъ.

I
!

Марси-

Варненска Стокоео Борса.
11 Мартъ 1925 година.
Пристиганието на вагони презъ последните
две седмици, въ сравнение съ това презъ предшествующата седмица, започна да се засилва. Така
напр. презъ тези две седмици пристигнаха вагони:
5 зимница, 151 кукурузъ, 3 бобъ, 5 тиквено семе,

всичко 166 вагона. Средните цени за 100 кгр. на
разните артикули презъ този периодъ сж били
следните: зимница 1004 лева, кукурузъ 487 лева.
Зимницата е съ тенденция на спадане, а кукуруза,
следъ влизането въ сила на новото мито, остава
безъ изменение. Требва да се отбележи, че при
стигащите напослецъкъ кукурузи, съ незначителни
изключения,'въ качествено отношение (влажность)
сж много добри "Зимницата! продължава да при
стига въ твърде Ъграничено‘количество, но,.вероят
но, тя ще се засили, тъгГкато изгледигЬ*за новата
реколта сж^добри. Макаръ и отъ 10 того'да влезе
въ сила намаленото износно мито на боба, предъ
видъ края на сезона му, сделки съ този .артикулъ
не сж започнали'да ставатъ.
Д несъ ]беха изложени на борсата 26 вагона
кукурузъ, 1 зимница и 1h ечмикъ. Продадоха се
само.,кукурузите по 490 лева за 100 кгр. Положе
нието.на цените въ борсата: КУКУРУЗЪ — безъ
изменение.

Внось—Износъ - Комисиона—Представителство.

ПАРАХОД НА АГЕН Ц И Я
З а телеграми: ФЕРЕКИДЪ.

Телефонъ № 232.

Колошлъ и бои но едро.
НсЬкога на складъ го.тЬш количества отъ прочутото първокачественно
К ац ак ули съ

и

Г рим ан исъ

МАСЛИНИ волоски разни качества,- ХЛИВЕРЪ (тарама), СМОКИНИ
САПУНИ бЪли и марсилски, ХАРТИЯ амбалажна и КЕСИИ и всякак
ви други колониални стоки.

Всякакви бояджийски артикули: _
Нефтъ, туткалъ, бранзове разни, гипсъ колофанъ, синки белгийски, гумалакъ,
и всякакви сухи блажни, емайлови и други бои.
3 -2 9 —0

Печатница Добри Тодоровъ — Варна.
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КОЛОНИАЛИСТН!

ПО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО на първокласна Астргханска кжща по
стоя ненъ складъ на голЪми количества ПЪРВОКАЧЕСТВЕНИ

ХАЙВЕРИ
ТОРБИ

ХАЙВЕРИ

тарама
КАЛКУТА
2 ‘А и 2Va либри

ТОРБИ

и всЬкакви колониални стоки всякога на конкурентни цени при

Е, &П. Статакиеъ - Варна.
ВНОСЪ - ИЗНОСЪ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

ПА Р АХОДНА АГЕНЦИЯЗа телеграми: С т а т а К И О Г Ь .

3-27—0

Телефонъ Л: 374.

ПРОЧУТОТО ч и сто

ДЪРВЕНО МАСЛО
HR

най едри вкусни и ефтини ВОЛОСКИ МАСЛИНИ
на най износна производителна цена пристигнаха
на консигнация при

ВРАТНЯ ФОРТУНА - ВАРНА
ПРИЕМАМЕ ПОРЖЧКИ.
•
За телеграми:

V

Фортуна — Впрпа.

3 -2 8 -0

Телефонъ

№ 334.
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р. ж и ш и - ш - ш ш
l e u %зорлй^8акъръ-“кела«шлъ

Теяйфонъ J\fe 198.

&ещог& № ЩАПЯЪЧЕМБЕРЛИКЪ всички размери.
Шина, наллжкъ, хаг.капжкъ
Машапжкъ
всички равмъри. j ГВОЗДЕИ белгийски въ ааси по25 вгр.
нето пълееъ чешитъ
Четвъртито въ връзки ОТЪ G ДО 25 М М.
Стомана
ГРАФЪ
ТУРНЪ
въ наси по
Четвъртито на пърти отъ 22 до 4 0 м.м. ;
"
'
50
нгр.
нето
всй
чни
кумора
ОБЛО въ връзки ОТЪ 5 ДО 25 мм.
|
ОБЛО на пърти и за ТРАНСМИ- ( Ж ЕЛЬЗО Ш ьсДСКО.
СИИ отъ 30 до 92 м.м.
ij БАКЪРЪ ^Луватъ) I-во качество
ОБЛО за лостове отъ 30 до 45 м.м. i
Германски на дъна и на листи.
Т К Г Л О В О ^ о тъ 15 ДО' 45 м м
I
Джамове белгийски
Обръщателнитрупици, Бехерови I
Тржби
водопроводни черни отъ V2-2 цола.
Трупици, Лемежи, Чересла, Коси. ]
ТЕЛЬ галванквираия, ГВОЗДЕИ йод- il Лопати европейски.
ПУРИИ и ОСТИ Winter.
кован, ЛАМАРИНА черна дебела.

ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ:

228

36—38

Гарантирано качество; постояненъ депозитъ на големи количества

I

РАФИЯ, СЯРА на прахъ и на пръчки, ТЕЛЬ поцинкована, |
ГВОЗДЕИ всички нумера, МАСЛА, МАСЛИНИ, САПУНИ: бЬли,.j
нзршяя 1 .Ш и". ХЕРИНГИ и всякакви други колониални стоки Н
всякога н а конкурентни ц4ни при

;1

АКЦ. ТЪРГОВСКО д-

тш т
За телеграми;

Симеонъ Генчевъ.

\{{
3 -2 6 -3

Телефовъ №

126.

