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.

своите калкулации иматъ за база
сжществующитъ* мита, то тяхното
внезапно увеличение ще постави из
носа на артикулите, сделките по
които еж сключени преди увеличе
нието, вт? твърде неблагоприятно
положение. За да се отбЪгне тоя
рискъ, който ще носятъ експортйо'
рите, необходимо е,,щото за прилага
нето на новите мита да" се дава извесгенъ срокъ, въ завксимосгь отъ
естеството на.. артикулите, презъ
който, заинтересованите експортнори да могатъ да ликвидиратъ • съ
поетите „си по-рано ангажименти.
При това не требва да се забравя,
че къмъ увеличението на оценката
на тия артикули Министерството на
финансиите, ще прибегне само то
гава, когато забележи, че нами
ращите въ страната количества отъ
тЬхъ СА недостатъчни за нуждите
на местната консумация и че.по-.
следнята е поставена при неблаго
приятни условия.
По сжществени промени въ зако
нопроекта еж. направени съ изно
сните мита на следните артикули:
а) Специфични нита
отпд, живи животни:
4
. !, Катъри и мулета отъ 90 на 150
лв., увел. съ 60 лв.

Закона за тарифата на износнигв се стопански и социални условия,
стоки отъ 1921 г. насамъ претърпя. да поощри местното производство
нЪколко изменения.; Промените,.кои?: и даде най широка възможность за
то настжпиха i въ стопанскигв и со износъ на излишеците му безъ да
циални; условия на страната.следъ се постави местната консумации при
войната;1 честите колебания на лева, неблагоприятни условия. До колко,
еж > биле отъ естество,; да1 поста- обаче, е постигната цельта съ пред
вптъ износа на българските про-„ лагания законопроектъ ще видимъ,
изведения на тежко йзпитаййе/ Осо като> направимъ анализъ на самата
бено тежка бе кризата,* която; пре йроектогтзрифз. _ „ . . . .
_ _„
живя , износа .ни, презъ втората по
Преди всичко и въ новия законоловина; на ; изтеклата година,. Пора . проектъ доминира фискалния харакди щнезацното, и.силно, подобрение теръ.'Министерството на финансии
яа българската валута, което започ* те, колкото и да е било. ръководе
На къмъ: средата. на м. Мартъ м.^г., но отъ желанието да облегчи изно
износа ;на,българските произведения са, не можело е да изпусне изъпредъ.
бе сведенъ до нула презъ единъ пе- видъ и интересите на фиска. Затова
риодъ;отъ близо;шесть.месеца. Това виждаме, какъ на Н-БКОИ артикули,
положение създаде сериозни грижа като ; . напр. кожите отъ дребенъ
Заправителствртр, .което требваше добитътъ, и четина износните мита
да намери.нуждните асредства за да еж доста чувствително увеличени.
насърдчи. износа. Н първо време Тукъ, може би, законодателя да е
то премахна извънредната такса, вдлилъ да насърдчи употреблението
която бе. наложена ) на времето си на тия. артикули отъ местната ни
върху по-главните пи износни арти индустрия, обаче, съ увеличението
кули/ като пшеница, брашна, еи,ре- износните имъ мита въ. двоенъ и
не, кашкавалъ и: яйца. Следъ това троенъ размеръ техния износъ за
въведе адвалорната система при об въ бждаще става проблематиченъ.
.2. Магарета и магарицй отъ 30
лагането на зърнените храни и браВъведената;, отъ министерството
Шното съ износно мито. Тия мерки, презъ м. августъ м. г. адвалорнооб- на 50 лв, увел. съ 20 лв.
3. Пуйки отъ 050 на 1 лв., увел.
Обаче, сеоказаха недостатьчнн'За да лагание на зърнените храни и браш
облегчатъ износа на зърнените храни на намира по .широко приложение съ 0-50 лв. ',;"•
4/ Гжски отъ 0-40
на 0 80 лв., увел.
и брашнатаj които яаредъ съ ;по въ новия законопроектъ. Така, ос!
" ;
стоянното подобрение на : лева, има венъ поменатите артикули, съ ад- съ 0 40 лв.
5. Други отъ 0 20 на 0 30 лв., увел:
ха,, да, се; борятъ още ,-—първите съ валорно мито ще се облагатъ въ
j y . '•
у ':спадането на цените на зърнените бжааще: сиренето; кашкавала, яйца-* съ 010 лв. •;';;;'•'
храни въ световните пазари, а вго- та, пашкулите и .цимента., Адвалорртд. продукти и произведения ;,
ригв^сьт конкуренцията на.. амери: ните мита поради техната еластичжикотински. . , У'",
канските•,брашна.: Ето защо, Мини ность иматъ това, удобство, че по
• кожи: ... ,,, .,<.-..: .. •
.' ,* .V .'•
стерството на ; финансиите въ зке- лесно могатъ да се приспособягъ . 1. отъ агнета отъ 8 на 15,' увея
ланието' си ^да усили конкурентната къмъ промените въ конюактюрата съ 7 лв.,
'...,;'-, ; .
. : у ,'.";
s
спосдбаость на тия артикули въ чуж на чуждите пазари, както-и къмъ
2. отъ овци й овни, отъ 12 на 20,
дите пазари; намали оценката на жи колебанията на , валутите. Сяоредъ увел. съ 8 лв.
тото отъ 4 лева на 1-50, а на брашно нуждата Министерството на финан3. отъ кози и пърчове отъ 15 на
то намали процента отт» б°/6 на W/o. CsiKTe ще намалява или увеличава 45, увел. съ 30 лв.
.,
''При"съставянето на новия зако оценката на артикулите, Върху коя
4. отъ ярета отъ "20 на 55, увел.
нопроектъ за тар^ф;т на износни то оценка ще се събира износното съ 35 лева.
,
;
те стоки, »ржко,?рдната идея на ;сгра- мито и отъ . тукъ ще се нзмаляватъ . 5. отъ зайци
отъ;: 20 на 35, увел.
Зителството сиоредъ мотивите.|*ъмъ или увеличаватъ и съответните мита. -'съ 15, лв. '...,.',' '• ,' .: .
законопроекта е.бма, да нагоди но- Но понеже експортиорит^при сключ , 6 . отъ лисици отъ 75 на 85, увел.
,вага> тарифа лсаорелъ; променилите ване на сделките си съ чужбина въ сь.10 лв...
'
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7. диви котки отъ 100 на 80, на - видените въ тарифата такива се
облагатъ съ една платима не въ
малевие съ 20 лв.
8. порове отъ 50 на 150, увел. съ злато такса въ размеръ на 6% отъ
стойность та или, която стойность
100 лева.
9) отъ други животни отъ 200 на се определя периодически отъ министра на фянансиите.
250, увел. съ 50 лв.
Специални привилегии се даватъ
отд. масла и маста животинска
за износа на захарьта, като се ос
за ядене:
1. масть свинска отъ 40 на 50 л , вобождава отъ износно мито, огъ
таксата 6% зърху стойностьта, как
увел. съ 10 лв.
2. сланина и сало отъ 35 на 40, то и отъ статистическо право и так
сата за теглене, мерене и броене.
увел. съ 5 лв.
' Огъ изложеното до тукъ се виж
3. Лой, червишъ и маргаринъ отъ
да, че новия законопроекгь за та15 на 45, увел. съ 30 лв.
рифата на износните стоки, по от
4. други отъ 100 на 75, намал. съ ношение специфичните мита има
25 лева.
~
по-силно фискаленъ ; характеръ отъ;
5. козина непрана отъ 10 на 30, колкото сега действующия.
увел съ 20 лв.
Колкото се отнася до адвалорни6. козина прана отъ 15 на 50,
т
е
мита, видехме по горе съобра
увел. съ 35 лв.
7. четина отъ 70 на 200, увел. съ женията, които еж продиктували
твхното въвеждане; Остава само ми130 лева.
нистра на финансите да манипу
б) Адвалорни мита:
лира съ т е х ъ предпазливо и само
1) зърнени храни и варива съ 10% при наличностьта на обективни при
чини за техното увеличение или
по стойность (без изменение). •<
2) брашна:
- намаление. •-' ••-••' гмегъ =.
Сп. Спировъ,
а) типово съ 6°/о по стойность.
;
б) друго съ 3 % по
•••„
в) трици съ 10°/о
^'
i
3) сирене и кашкавалъ съ 30%
по стойность.
4) Яйца съ 2 5 % по стойность •-.;•
На 21 т, и, по инициативата на В.
5) Пашкули здрави съ 10°/о по Т. И. Камара беха свикани банков
стойность.
; :
; ...
вите директори и представителите
Размерите на износните мата по на търговци,' индустриалци и пр.,
адвалорното облагане еж. въ зави- които да се изкажатъ по новия засимость отъ оценката на самите а р . конопроектъ за Народната Банка.
тикули. Въ всЬкк{} случай, опреде
Това събрание имаше подготвителения въ законопроекта процентъ ленъ характеръ, йа което се проче
за брашното 6 и 3°/о респ. за типово те новия законопроекгь, Като се на
то и луксозното споредъ насъ е гоч прави сравнение съ сега действую
!
лемъ, имайки предъ видъ големата щия законъ
конкуренция, която срещатъ на
Изтъкна се, че променилите се ус
шите брашна въ Цариградъ и Гър ловия въ нашия стопански животъ,
ция въ лицето на американските налагатъ една по-гол-вма еластичбрашна, както и силно протекцио
ность на Нар. Банка, по-лесно прис
нистичнатз политика на Турция, к ъ  пособяване къмъ нуждите на наша
дето за да се насърдчи местната та търговия, индустрия и експортъ.
мелничарска
индустрия
чуждите
Накрай събранието избра една 5
брашна се облагатъ съ по-голЪми членна комисия, която заедно съ бю
вносни мита отъ колкото житото, рото на камарата ще изработи окон
Ето защо за насърдчение износа на чателно мнение по н е г о . "
нашите брашна желателно би било
процента да остане сжщия както е Наредба за сд%лкит£ въ чужда валута.
сега — % % безъ разлика на типово
Централното' управление на На
и луксозно.
,
родната Банка съ едно окржжно
.За по-пмгвма ясность на тарифата дава следните пояснения по прило
да се упомене изрично, че адвалор- жение наредбата за ограничение
нитв мита се събиратъ въ левове, търговията съ чужди платежни сред
за да се избегнатъ вевкакви тъл ства: „Бгнхатз, като изключителенъ
кувания.
куаувачъ на камбио откупува всич
Въ останалите отдели износните кото камбио по курсовете, съобща
мита си оставатъ сжщите, ^акто и вани отъ управлението, безъ каква
въ сега дБйствующия законъ.
то и да било комисионг. Частните
Една съществена разлика между банки могатъ да събиратъ поржчзаконопроекта и сега д%йствующия ките на клиентитЬ си за покупка и
законъ, както в предшествующия продажба на камбио, като уравнянего е тоя, че износа на всички арти ватъ сделките си при клоновете
кули става свободенъ, като непред най-късно до обедъ. По всичките
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си нареждания за покупки на кам
био, т е следва да представятъ де
кларации, придружени съ документк.
Върху така представените докумен
ти клоновете ще поставятъ забе
лежка какво количество камбио е
отпустнато. Срещу покупките ще се
компенсиратъ продажбитъ, ако има
такива. За реалностьта на нуждата
за покупки, управлението предписва
на клоновете да проверяватъ почесго съ контрольорите си или чрезъ
опитни чиновници. АкЬ некоя бан
ка или фирма пожелае да се покрие
въ чужда валута, ще й се продава
нужното камбио. Произходътъ на
камбиото, което банките предлагать
за, откупване, следва да бжде проверяванъ. Банките, които предлагатъ камбио отъ свои кредити въ
странство, следва да се предупредятъ, че немагь право да зздържатъ
експортно камбио за покриване ТЕ
ЗИ продажби, освенъ ако могатъ до
кументално дд установятъ, че т е по
този начинъ еж кредитирали износа.
Банкноти безъ стойность.
За Българската народна банка нъматъ стойность следните банкноти:
100 левова, серия Д, отъ Ns 202,001
до № 203,000 и отъ № 204,001 ДО
до 210,000.
= 50 левови, серия М, отъ № 55,001
до № 57,000 и отъ № 57,501 до №
58,000. '•- <• .-•.>•*•
•->
50 левови, серия Ф; отъ №486,001
д о № 496,000.
10 левови, сеоня А И отъ № 400,001
до № 401,000; отъ № 410,001 дО
№ 411,000 и отъ М 420,591 до Ni
420,700. •
'
*л
НОВИТБ банкноти при. различни по
вреди ще се приематъ отъ Бълг.
нар. банка съ следния отбивъ: , .;
Нема да се изплаща банкнота.
която представлява парче по-малко
отъ половината й, макаръ и да има
номерата и буквата на серията;:.я
банкноти съ двата номера повреден».
50% — банкнота, равна на поло
вина ила повече отъ половината, но
сь единъ цъ\пъ номеръ и буквата
на серията.
^
50% — банкнота, съ двата номера,
повредени, ако отъ цифрите би мрт
гло да се установи целия номеръ.
7 5 % — ако банкнотата е парче поголемо отъ нейната половина и има
запазени двата си номера и буквата
на серията.
,
80% — банкнота небрежно съхра
нена, или върху която е писано, ма
каръ и иначе.здрава. '
ОбиЪна на касовиП бонове и старит% банкноти ще продължи до 15
априлъ 1924 год. Следъ тая дата
необменените касови бонове и банк-
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ноти оставатъ въ тяжес;ь на при
тежателите имъ и въ полза на дър
жавата.
ПраткигЬ за Франция.
Колетите за Франция отъ 1 февру*рий т. г. ще се таксуватъ съ
2-70 зл. франка или 81 левъ, а за
другите държави — 1.70 франка.
Нова пристанищна тарифа въ Варна.
Комисията по чл. 28 отъ правил
ника за преносната служба въ Вар
ненското и Бургаското пристанища,
съ съдействието на Варненската
търг.-инд. камара е изработила нова
временна тарифа за възнагражде
нието на пристанищните работници
въ Варна. Въ новата тарифа е намаленъ отъ 30 до 50% размЪрътъ
на възнагражденията установени въ
досегашната тарифа, която е още
въ сила. Това намаление на превоз
НИГБ такси въ Варненското приста
нище ще има за последствие едно
поевтиняване на предметите, вна
сяни отъ чужбина, ще улесни из
носа и ще даде възможность на
Варна да придобие отново своето
, значение на първостепенно българ
ско пристанище, като. засили тра
фика, който презъ последните го
дини значително отслабна, поради
високите работнически такси въ
пристанището.
Чиновницитй и данъка върху общия
доходъ.
Съгласно предписанието N° 1 отъ
2 януарий 1924 год. на финансово
то министерство, служителите, при
изборните учреждения (търг. инд.
камари, окр. постояни .комисии и
общински управления) се освобож
дават* отъ данъкъ върху общия
доходъ за 1923/924 г. и въ бждаще получените заплати, добавъчно
възнаграждение, процентно такова,
ще се облагатъ съ данъкъ само
'страничните имъ доходи, ако раз
бира се, иматъ такива..
За напредъ. служителите, които
нематъ странични доходи, неиа да
подаватъ декларации.
За странични доходи се считатъ:
наемна стойность отъ собствена кжща, наемъ отъ сгради (кжщи, дю
кяни, мази и пр) приходи отъ по
землени и м о т такива отъ дребенъ
добитъкъ, дойни крави, биволици
пчели, лихви отъ капитали и пр.
Публикуват, е въ Държ. вестникъ
:бр. 234 отъ 17 т. м. указа, заедно
съ закона „За запрещение вноса на
стоките, които !не еж отъ първа необходимость".
->-•• ^Приложенъ е и списъкъ на сто
ките, на които се забранява вноса.
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По гербовия налогъ
Бившяятъ нгчаннкъ на преките
даьъци, гнъ А. П. Симеоновъ, •
съставилъ една интересна, брошура,
въ която разглежда въпроса: Какъвъ е а какъвъ тргьбва да бяде занонътъ за гербовия налогъ. Въ края
на брошурата, авторътъ излага
главните принципи, върху кои
то тр-вбва да бжде съставенъ
сега единъ законъ з а гербовия
налогъ у насъ. Следъ това той за
вършва съ следните заключителни
думи: .Общия ловикъ противъ сегаш
ния законъ за гербовия налогъ не
значи нежелание да се неплаща
данъкъ.. ВсЪкки българинъ знае, че
държавата сега има голЪми нужди и
че требва да се плащатъ данъци, но
не вредни и непоносими данъци.
Частно за гербовия налогъ народътъ
иска: точность, умереность и спра-

Стр. S.

издадена такава ззповЪдь требва
часъ по скоро да се отмени, защо
то тя не е въ интересь на фиска
и експедитивната работа въ митни
цата. Ние знаемъ че отъ бившите
управители на митницата има из
дадени заповеди, съ които на п.
управителя винаги еж вжзлагали
всичката работа, щомъ титуляра от
ежтетвува отъ канцеларията. Това е
било направено да не се спира те
кущата работа въ митницата. Нео
бяснимо ни е защо не се съблюдаватъ тия издздени по-рано заповеди
и кое е накарало сегашния управитель да ги отмЪии.
2) Преноса на стоките при то
варене и разтоварване въ митнишките магазин сгава на гърбъ за полекигв стоки, а тежките се прена
сян». съ колички. Превоза на теж
ките стоки става много бавно, за
щото количките не еж достатъчно
ВеДЛИВОСТЬ".
..-•(.,':
=,'..'
• >
— има по 1—2 въ всека магазия,
Една необходииость зя нашитЪ коопе когато те требва да бждатъ по
рации — това е международния ноо- вече, за да може приеманието и
перативенъ бюлетинъ, органъ на Меж експедиранието на стоките да става
дународния кооперативенъ съюзъ. по експедитивно. Разтоварванието
Този бюлетинъ дава всеки месецъ и отварянието иа колетите става
уводни статии по актюелни коопе много небрежно: цели колети се поративни въпроси отъ най-автори вреждатъ както амбалажа имъ, тъй
тетни лица, а сжщо сведения и пре- и часть отъ стоката.
гледъ на кооперативното дело въ
3) Презъ сегашния сезонъ при
целия светъ.
.'•.---• ети гатъ много стоки, които следва
Международниятъ кооперативенъ веднага да се обмитватъ, защото не
бюлетинъ излиза на три езика: френ търпятъ отлагане и престояване
ски, немски и английски и годиш въ митнишкитв магазин. Такива еж:
ния му абонаментъ е: френското из лимони, портокали,
мандарини,
дание 100 лв., немското 120 лв. и пресна риба и др. Щ«мъ се разгоанглийското — 240 лв. Записаните . варятъ веднага тр*бва да се обабонатни стойносгьта да се изпра- митятъ съ пжтнишка квитанция; за
щатъ до Кооперативната централа щото отъ стоението въ магазията
.Напредъ" въ.София.
; >*'
и студа се бързо поврЪждатъ. Т-БХното обмитване трЪбва да стане
Порядките въ Варненската митница. бързо и спешно, тъй както се е
практикувало по-рано. Обмитването
(Писмо отъ града).
на такива стоки съ пжтнишка кви
Много отъ търговците и коми танция не може да даде поводъ за
сионерите се оплакватъ отъ неоправ вр-вда на фиска — и необяснимо
даните ; съ нищо • формалности при ни е защо не се позволява обмит
обмитванието на стоките и честите ванието имъ съ пжтнишка квитанция.
произволи на чиновниците при ту
4) Система е станало въ митница
кашната митница., Съблюдаванието та на всЬка почти декларация да
на формалностите замедляватъ ра налагатъ административна глоба. Тая
ботата въ митницата, създаватъ ще глоба се налага подъ предлогъ, че
ти на търговците и по та къвъ на- търговецътъ е обявилъ стоката си
чинъ тормозятъ търговията. Школ- произволно—наместо да се отбе-.
ко отъ тия порядки еж:
. rJ
лежи д-БЙсгвителното (погрътшю,
1) Когато управителя на митни случайно, съгласно ордера или факцата отежтетвува огъ канцеларията, курата). Въ никоя друга митница
помощникъ управителя не влиза въ такива административни глоби не се
ролята си да замести управителя и налагатъ.
разрешава текущите <\, въпроси, > а Като излагаме тия четири факти
кара търговците и комисионерите обръщаме вниманието на г. министра
да? чакатъ* съ часове, а по н-вкога и на финансиите, да внуши на чинов
съ дни, до завръщанието науправи- ниците въ митницата, че тв еж по
теля въ канцеларията. Запитанъ за ставени въ услуга както на фиска
това бездействие п. управителя обя тъй и на търговията.
снява, че ималъ писмена и устна заДано бждемъ чути!.'.',
.поведь отъ управителя. Ако .има
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Стр. 4.

Събрание въ Ново Село (Провадийско).

ЗШЯТЧШН ОШЛЪ.
По въпроса за занаятчийските камари.
На 18 т . м . конференцията огь
занаятчийски, индустриални и тър
говски представители е завършила
разискванията си по въпроса за
единъ новъ- законъ за търг.индустриалните камари. Констатирано
било, че търговско-индустряалните
камари.като се обременяватъ съ все
по голъми грижи за занаятчиите,
отклоняватъ се отъ по-прЯмата: си
задача да съдействуватъ за разви
тието на търговията и индустрията.
Поради това, наложително било,
щото функциите на тьрг.-индустр.
камари, относно занаятчиите, да бждатъ оформени въ отделна служба.
Двамината занаятчии въ конфе
ренцията', еж. се обязили противъ
идеята да се откриватъ сега занаят
чийски камари, като считали за
достатъчно сегашнит/ь.занаятчий
ски бюра при камаритгь да бждатъ
разширени въ, занаятчийски ртдпгления. ., '... ';.' ' ;'..' ".
,,'."., .... ' •.,'
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Относно въпроса за избора на
членове за камарите, конференция
та намира, че требва съ новия законъ да се осигури пропорционал
ната изборна система, която ще да
де съразмерно застжпени интереси
те на всички»съсловия въ-управле
нието на търг.-йнд. камари й! ще се
избегне съревнуванието за надмо
щие между'занаятчии и търг.-индустриалци, което съревнувание; бе
тъй остро изразено презъ ?последни
т е неколко избора.
Конференцията е била закрита
отъ'м-ра на промишленостьта, тър
говията й труда,- r-аъ Цв. Бобошевскй съ пожелание, 'щото'тбрнитгь
въпроси да се подложатъ^още tiedнажъ на обществена Критика;,
капгд'се изнесатъвъ печата. ; i " *'
•'''^рва[п6жел[с^^на^на;Мйнист^а
съвпадй напълно съ Нашето мнение,
коетб^ ние [изказахме ;въ.['мигалия
брой•"""на вестнат, си?, 7' „
Калфенскн курсове/

Варвенската търг.-индj-камара, за
да даде възможность на калфите Отъ
жизненоспасобнитв занаяти ;да Xftoбиятъ всестранни познания по тео
рията и практиката на упражнявания
отъ гЬхъ занаятъ и сжщевремеяно
да се издигнатъ като модерни' за
наятчийски работници, презъ настоя
щата година; е решила -да адкрие
двугодишни : калфенскн < курсове
щшнчирашките у ща въ района си;
Първия калфейзкя курсъ ще;;бжде откритъ -п&Шущаршия Шнйятъ
иа 28 т. м. въ тр. Шуменъ,

На 18 т. и. въ с. Ново-Село (Про
вадийско) се е състояло събрание
от мастните з*наятчии, на което еж
приежтетвували и големъ брой земледе<щн. Товорилъ е г. Борисъ Сакжзозъ на тема: .Стопанската по
литика на държавата спрямо нашитгъ производствени съсловия".
Следъ като направилъ прегледъ на
по-важиите държавни м-вроприятия
и законоположения спрямо нашите
производства и следъ като изтъкналъ съ множество данни и факти
случайния, изключителенъ и даже
канцеларски характеръ на мЪкои отъ
техъ, г-нъ Сакжзовъ разнилъ миежльта, че държавата, като върховенъ органъ и ржководитель на сто
панското й обществено развитие на
страната, требва да изостави досе
гашните си често едностранчиви
грижи и методи, а да насочи свои
те средства, чрезъ една планомерна
.политика, къмъ всестранното .пода
ване на целокупното ни народно
стопанство. Особно въ тая политика
требва да заематъ подходното си
место грижигв за една Ьгьйстви. телна и постоянна подкрепа на за
наятчийското ни производство, тъй
често пренебрегвано, досега. Тогава
само, чрезъ подобна стопанска по
литика, ще бждатъ избегнати всич
ки, отрицателности и крайности, ко
ито 'завладеватъ духа на изв-встни
производителни среди у насъ и създаватъ оная психология, която тла
ска тия среди да дйрятъ самички
средствата на своето съхранение и
защита по едииъ изключителенъ и
и съслевенъ пжть , . ..'
.

Брой 16.
еж отдавна освободени. отъ подоходенъ данъкъ/ У насъ, обаче, по
требителните кооперации се облагатъ съ данъкъ на общо oqHOBaHHe,
макаръ и тия кооперации да еж въ
началото на развитието си и да иматъ такова голямо значение за подиганего на общото ни народно
стопанство. '• :
-,•:;• Книга за столаритЪ,
•! Г-нъ Ив. Кремиковъ, учитель при
държ. худ. мобилно у-ще въ Русе,
е издалъ едно мпого добре нареде
но ржководство за столарите,' подъ
надсловъ: Конструктивно знание
по столарството,, часть I-ва, цена
35 лева. Въ тая книга нашиятъ столарь ще се запознае съ всички; спо
соби за сглобяване на столарскитъ
изделия, а едновременно- съ- товч
;.ще получи ценни опжтвания ,и за
техническото съвършенство-въ кон
струкцията на предметите. Ржководствого съдържа до 300 поясни
телни чъртежи, които пргвятъ из
ложената материя^ още по-нагледна
за читателя. Ние препоржчваме го
рещо . книгата на г-нъ Кремиковъ.

•въЩи|:;от.д.щ
ГЪРЦИЯ;; '•••*•*-•:м. '• • > / .

.• \ w - * . _.

Споредъ последните сведения,
«производството < на тра.комак.§дон
ските 'тютюни ще стигне цифрата
22 милиона оки, или повече отъ ми
налата година 'съ'II! милиона оки.
Предполага се, целото производ
ство, заедно съ това на стара' Гър
ция да достигне до 58,440,975 окй.
На 19 т. м. сжщиятъ сказчикъ, поПрезъ 1923 год- еж купени : па
каненъ отъ занаятчии и земдеделцй, раходи:'. •'' \ _'-"•!-•:-.-• •..;••'.{ -:.о- ••: -'.-.> въ читалищния салонъ на селото
1) товарни: отъ Англия — <40-еъ
произнесълъ речь на тема: „Среща тонажъ отъ' : 600—4Й93 тона,! отъ
та на икономическите интереси на Франция — *1,г отъ Триестъ*! —-; ; 1,
Швейцария I—• 1 :'.••'
< У
европейските сили въ Ориента и по отъ
;
отъ
Англия
—6,
ложението на България*, . t ;; ;v '•"•'•'• 2) Пжтнишки:
Белгияг—'-'• 1, •'Германия
'-^ 1 и Тур
1
Данъчното облагане върху потребител- ц и я — Г. .^-IH-tf.-i d' ::.*;) .-У} •,:'.:lO
. -нит* коодерачии у^наещвъ Европа'. г;-Всичко 52 парахЬдй'>п V>w ^ v.^;
• -s Потребителните кооперации
въ "''• ЙаиаленйетЬ rfa^'^V^oWKOT^f^'iioЕ
най-големите
•
европейски:
яържави
. рско движение * въ първото гръцко
'•^- въ: Англия,
Германия и Франция, прйстаниЦе;:^Пйрей-.е' най силно
;
•*сж Щчти < освободени * отъ; 5 данъчно то. Д(?,казателствбЦз| негрвото; ане
облагане. Так/* въ Франция потре мично Jсъстояние;" ^ъ;крето;'Се на
бителните кооперации ежосвободе- мира^ ^вследствие ЧаЬтйч.ното; поло*
. ни =атъ^ данъкъ^ върху/ оборота:•«- Ц^ни£;въ' "политиката на ^ърциЖ^
'Данъ^къ подобен нМ! нашия тербовъ '•' Шла редица, параход и^ ! стоятъцй
•*iналогь;
Въ Прусия;^потребителните пристанището e i "бездействие/ Вла,;
и селскостопански * Кооперации еж ггалищата;на: :митницата:И(!КейойИТВ
•i
освободени оТъ^одоходния дааъкъ, i гстоятъ, цразни, н Изнаса .е, ндаледъ
N
понеже» те йемогать да се считагь ?;твърде, значително.^, ЕЯ, 5,н^;;Ь :.-»^"за» доходни предприятия, ако техна- vi-s Нуждите ) параходи, чкоитйгдесто
f
та дейность се ограничи само въ се отбиваха пълни съ, отоки<!сегагед-;кржга на «членовете'ей;<< Това важи •вамъ го включватъ ;,въг рейса .:C№ |Сж- ? и за централите на»потребителните н за, пасаджерските.;парахедц.! i «м
ья;селско-стопанскИ; кооперации. Въ v Поради тия причини има голяма
Англия потребителните кооперации безработица между пристанищните

Врой 16;
работници. Моряците'буквално гладуватъ., Параходните дружества еж
изложени на фалитн> .•

Стр. 5.

Икономически Известия
нопжтнигЬ t линии Гевгелн • Скопие,
Солунъ и Солунъ - Битоля.
Търговск» договоръ съ Чехославия.

та, за да се заздрави положението
на местната промишленость.

Чехословашката република е склю
чила сь Гърция единъ търговски доДекрета на гръцкото правителство говоръ, споредъ който за известни
сь който се учредява : свободна категории стоки, >даватъ се вз1имно
сръбска пристанищна зона въ Со правата на най-облагодетелствувана
лунъ гласи:
та страна. По настоящемъ минис
—Гръцкото правителство отстжпва терството на търговията въ Чгхосза единъ периодъ оть 50 год. на лавия приготовлява единъ оконкралството на Сърби, Хървати и чателенъ търговски договоръ, който
Словенци, една часть отъ пристани ще предвижда клаузата на най-об
щето на Солунъ, която ще бжде из лагодетелствуваната страна за всич
ползувана отъ това кралство, но ще ки категории стоки.
бжде подъ гръцка администрация.
Заема въ Англия
Тази часть отъ пристанището се
нарича свободна сръбска зона и за
Противно на досегашните съоб
ема едно пространство отъ около щения, отъ Атина сьобщаватъ съ
94,000 кв. метра.
,
дата 15 Януари т. г., че Английска
; Тази зона съставя една нераздел та банка е турила на разположение
на часть отъ гръцката територия и на народната банка въ Гърция аваностава подчинена на гръцката власть сътъ на заема за г р ъ ц к и т е
както и на гръцките закони, особе бежанци.
но по отношение на полицията и
администрацията, като последнята РОМДНИЯ.
се изпълнява отъ мит. власти.
Нови експортни такси.
Чиновниците въ зоната ще се наСъобщаватъ отъ Букурещъ, че
значаватъ огь сръбското правител
ство, което ще съобщава за това на романското министерство на финансиите е изпратило до всички мит
гръцкото правителство.
Вътрешната кореспонденция ще ници единъ циркуляръ, споредъ ко
се извършва на сръбски езикъ. Нч- йто всички износни такси, които до
реждане за акустиране на корабите сега се събираха но различни здра
и за операциите по товаренето и ви валути, отъ 1 януарий 1924 год.
разтоварването ще се издава отъ ще се събиратъ само въ англий
капитана на пристанището и ще се ски лири.
Износните такси на по-важнигв
изпълнява отъ сръбски чиновници
ромжкеки
артикули еж: петролъ депоставени подъ контрола на капи
егилирачъ, рафиниранъ въ вагони
тана на пристанището въ Солунъ.
Всека стока изпратена огь сръб по 10,000 кгр. 12 анг. лири; леки
ската граница кжмъ свободната зо масла 6*7 анг. лири; тежки масла
на или vice versa, ще се счита Отъ 10 11 анг. лири; парафинъ 22 анг.
гръцка гледна точка като транзитна лири; лекъ бензинъ 56 анг. лири;
стока. Гръцкото правителствр се за тежъкъ бензинъ 4*5 ан.. лири; пше
дължава да не прави никакви спън ница 26 анг. л.; пшенично брашно
ки на транспорта въ транзитъ огь 36 английски лири; ржжено брашно
стоки, отъ каквото и естество да 36 английски лири.
еж. те.
Увеличение на вноснит* нита.
Таксите за използването на сгра
Споредъ съобщения отъ Буку
дите ще се събиратъ въ полза на
рещъ, ромжнекиитъ министеръ на
сръбската държава.
Сърбия ще се ползува оть всич-. търговията е назначилъ една коми
ки права и превилегии, отстжпени сия, която да изработи единъ законопроекгь относно увеличението на
на коя и да е друга сила.
'
ДоговорящигЬ правителства се вносните мита. 3i последенъ пжть
зздължаватъ да не налагатъ, никак ВНОСНИГБ мита въ Ромжния беха уве
ви такси върху стоките въ транзитъ личени презъ 1921 год. Огь тогава
на гвхна територия и да посганятъ положението въ Европа се значи
подъ еднзкъвъ знаменатель стоките телно измени. Презъ това време ин
дустриите на заобикалящите ромжвъ транзитъ.
Ако при изпълнение, на конвен ння държави намалиха чувствително
цията се появи недоразумение, пос своите цени, така че вносните ми
ледното ще се сложи на разрешение та не могатъ вече да запазятъ Ромжнеката индустрия огь чужда кон
лредъ единъ междунар. ездъ.
ДвегЪ договорящч страни се съ- куренция. Комисията, назначена оть
гласяаатъ,; щото въ границите на министра на търговията, е получила
свободната зона да влизагь желез- наставления да увеличи вносните ми-

Typcmt тютюни.
Въ областите край Мряморн о море
се отглежда найвече тютюна, като
една огь доходните култури. Осо
бено тютюнътъ се сее около Измить,
Бруса, Баликесеръ и въ вилайета
на Цариградъ. Общо взето, тютю
ните въ тия области сл съ средно или
по долно качество и еж изнасяни въ
по-големата си часть въ централна
Европа. ВсЬки отъ тия центрове по
казва следните особености:
Измить. ТютюнигЬ се разд-влягь
на три области: Измить, Хендекъ и
Дюдже, които произвеждатъ всичко
около 3.000,000 кгр.
Добрите качества и външния видъ
на измитскигв тютюни приближа ватъ последните кжмъ тютюните на
Бафра, го все пакъ ся. по долно
качествени.
^Хендекъ, Тютюните съ това име
се приближзвзтъ много къмъ тю
тюните на Трапезундъ, но См. подолнокачествени и евтини; по-добригЬ качества намнратъ пазаръ осо
бено въ Александрия, обаче, откакъ египетските фабриканти не
търсятъ аече тютюните на Трапе
зундъ, страда сжщо и Хендекъ. Напоследъкъ почти единстаенъ купувачъ е централна Езропз, чиито це
ни са по-низчи отъ египетските
Дюдже. Тукъ се произвежда най
доброто качество тютюнъ отъ всич
ки области около Измить, особено
въ Касаба и въ 4-<лими; те се приближаватъ къмъ Бафра, но еж по
евтини, въпреки качеството, поради
тънкосгьта на листа.
Бруса. Баликесеръ. Годишно про
изводство около 3 мил. кгр, за двеТБ области. Тютгачъ за попълване
най евтиния въ Турция; долиокачественъ, гь изключение въ Гюненъ,
клдето тютюнътъ е съ красивъцветъ
желтъ лимоновъ, цененъ отъ тър
говците..
Цариградъ.

Свободната сръбска зона въ Солукъ.

ТУРЦИЯ.

Производството въ вилайета на
Цчриградъсе концентрира главно въ
Гебзехъ и Тузл», на мало азиятскии
брегъ и Чаталджз, на европейския"
брегь. Пооизвежда се годишно око
ло 3 до 4 милиона кгр. обикновенНИ 7ЮТЮНИ.

ЧЕХОСЛАВИЯ
Нападение на такеит* за виза за посе
тители на панаира въ Прага.
Съобщаватъ отъ Прага съ дата 16
януари 1924 г.. че министерството
иа външните работи въ Чехосла
вия е удовлетворило молбата, на

Икономй?е^й;. Известия4:

•&0W&,

управлението на пражкия панаиръ
за намаление: таксигЬ за виза на
посетителите на VIII пролетенъ; па*
наиръ въ -Прага (16. до: 23 мартъ
1924 г.) Таксите еж намалени така:
з а посетител» отъ България, Полша,
Австрия, Германия, Унгария, Юго
славия, Ромжния, Гърция, Литва;
Естландия, Русия и Украйна, до
колкото посетителите на панаира
еж съ постоянно местожителство
въ тия страни, таксите еж. намалени
с ь 75°/о. За посетители отъ другите
държави таксите за виза еж нама
лени съ 25°/о.
Намаление на желЪзопятнитЪ такси въ
Италия и Роияния.

Зърнени храни.- :

Пристигания:
Отъ г България:*
'•

'•' ; : ' " ' : - ' !

v

Брой.16.
;;>

704' тона" ;"• • '

Ц е н и :

"••• ; -'-- 1 "'

Българско жито насипано,- обезмитено, оката 121/* гр.••;'.
..
Манитоба, о к а т а — ; 13Va гр. •
Руско жито, насипано обезмите-,
.•.. но, оката
- 123/* гр.
Ржжь насипана обезм. ок. 10 .
Кукурузъ, фобъ, оката 9V*—10,
Ечмикъ
..
,
-12*/*—13 »;
Брашна..

* Пристигнали отъ Америка 581 то
на; сжществующъ сто къ 100,000 тор
би.
Цени.

Главната дирекция на железници
т е въ Италия е намалила железопжтните такси за посетители на 8-я
Американско Хариско 1075 гр. тор
пролетенъ панаиръ въ Прага (16 до ба, отъ бЗ1/* кгр.
2 3 мартъ 1924 г.) с 20о/о Намале . Американско три звезди 1100 гр.,
нието засега и стоки, които се пре- торба отъ 63J/2 кгр.
возватъ презъ Италия съ цель да се
Американско Нелсонъ 1110 гроша,
изложатъ въ сжщия панаиръ.
торба отъ 63Va кгр. • Сжщо и главната дирекция на дър
Американско Голдъ Медалъ 1150
жавните железници въ Ромжния съ гроша, торба отъ 63V2 кгр.
предписание отъ 20 ноември 1923
Варненско луксозно (00) 1050 гр.,
г. намалява железнопжтните такси торба отъ 63 кгр.
з а посетители на пролетния пана
Местно отъ жито Манитоба гроша
иръ въ Прага (16—23 мартъ 1924 980, торба 72 кгр.
г.) съ 50% при връщане отъ ЧеМЪстно отъ, българско жито, грохославия,, така че въ сжщность на . ша 940, торба 72 кгр.
малението зз отиване и за връщане
Местно, отъ руско жито, гроша
е 25°/о. При отпжтуване отъ Буку- 960, торба"72 кгр.
рещъ за Прага требва, значи да се
Трици едри оката 5 гроша.
плащатъ установените такси по же
дребни „ АЧ-1 ..'„
лезниците. ,'" '
Варива.

Ъщш piiiopTEj щштш
Тържището въ Цариградъ.
Нашата легация въ Цариградъ ни
.дава .следните сведения за тамош
ното тържище въ бюлетина си отъ
14 януарий 1924 год. ?
Положението.

Тържището на едро си остава все
така Мъртво както и по преди. Едно
малко раздвижване на пазаря на
дребно имаше поради праздницигв
и новата година, което не упражни
почти никаквз влияние на пазара на
едро. Малкото покачване цените
и на месото се дължи повечето на
сезона, отколкото на каквото ;и. да
е друго нещо. все пакъ* празднйци?гЬ допринесоха за разпродажбата на
известни количества луксозни браш
на, масло, кашкавалъ и др. стоки,
SCOHTOбеха на складъ у търговците
яа дребно. По всека вероятностъ
Тия последните ще пожелаятъ единъ
Ленъ да-в-йзобновать тия си запаси.

Фасулъ, сухъ тазгодишенъ 21 гр.
гр. оката.
Понеже нема разлика въ цените
на останалите продукти, то тъ си
оставатъ сжщите, както въ бюлети
на отъ 10 януарий т. г.., а именно:
Млечни продукти. . '
Кашкавалъ:
Транзитна стока български бал
кански, н-вмалфистигания, би се продавалъ отъ 125 до 130 гр. килото.
. Обезмитенъ полски български до
90 гр. килото. ,.
.....'...'.
Обезмитенъ балк. сръб. Ц0—115
гр. килото.
, , , - ' ; ,
Обезмитенъ сръбски полски 90 95
гроша килото.
»•
Бгьло сирене: • •.',-.-.-'..t .'.'.. .
Бело ; сирене. Одринско 75 до 80
гроша оката, %f..:..\/'v;. ..;. '.'<•'-..",.'.. "...
Масло:
•
- V ...,.,'. '". ."'.
Пресно пресувано 180 гр. оката.
Кашкавалджийско/95 97 гр. оката.
..,; Халебско топено 170 гр. оката.
' ;
Овнешко;

Йивъдобитък*i п<:: - ' . и ^ - : %•;. •••:•••• \: ;-•

Карнобат. 100-105 гр! ок. с Ш в скон.

niipotCk6!'-'-'-'90--95"-'V" v r ' : »: * : '

:

Ч'«

КаршшЛА 90-^ • ъ • -i' п,* >.- i-'-'-'^ii.
Караяка
95—^:-;^->,v ;:i* *••»"••Л-- -Ц~ч
Говеждо екстра дебело 75 гроша
оката, u >i>'.£\-vy\ -!::;£:?;;;

fi,-";?y:?;j

Кокошки, хубава стока, едната 75до 80 гроша-- на дребноь• • , Л
Яйца каса - б т ъ . 1 4 0 0 парчета 64
до 65 лири турски, -: сортировани за>
износъ.
Други стоки.
Хайверъ червенъ тарама -150 гр*
оката.
. . .
••« :
Лакерда на каца 120 гр. оката. :
Паламудъ* чифта 50 гроша оката
новъ и 75 до 80 гр. старъ.
Дървено масло Ьво кач. 60 до 65
гроша оката.
Презъ изтеклата седмица еж при
стигнали отъ България по море 110
овни, които еж още непродадени;
36 вола, продадени отъ гвхъ само
20 по 270 турски лири чифть.
Пристигнали 50 свине, продадени
15 по 90 до 92 гроша оката, закла
но месо..
Пристигнали отъ Ромжния 220 овни, продадени на чешинъ съ 13%
сконто по 105 гроша оката.
Пристигнали отъ Ана дола, Бандерма, 80 вола, непродадени.
,
Пристигнали отъ Афионъ-Карахисаръ 40 бивола, 30 вола, отъ които
продадени само малка часть.
Пристигнали овни Караяка 700,
отъ Т-БХЪ 200 продадени на крака
по 22 лири чифта.
• Пристигнали отъ България 3 ва
гона товарени на гара Пловдивъ съ
240 глави средна стока, продадена
чешинъ съ Ш о сконто по 100 гр.
оката.'
Кашкавалъ, тукашенъ транзитъ,
сръбска стока, изпратенъ на консиг
нация въ Александрия 180 чувала,
ЕГИПЕТЪ

Нашето генерално консулство въ
Александрия ни дава следните сведе
ния з а тамошното .тържище в ъ
бюлетина си отъ 7{-1. т. г.
г
Общо положение:— Отбелезаното
Отъ преди-две седмици затишие на
тържището Продължава.
•.•;:.. .?•*-.•
Брашна~-1Лазаря е-повлиянъ отъ
постоянното пристигане на големи
количества Австралийски, Американ
ски и др. брашна и цените намаляватъ. Австралийските брашна,- които
се подържаха на ф.^сп -13.2.6 тона
за разполагаемото количество, гпоотстжпиха на ф. ст. 12.17.6; експедици
ята януарий—февруарий се'.* третира
на ф. ст, 12.15.—, макаръ въ Сидней
искатъ ф. ст, 13.6:8,-а флотанъ предлагатътукъза ф. ст, 12.12.6 и 13^.8.
Италиянскйте брашна, които беха
поспаднали поради' поевтивяването

БЯРЦ:.4вГ

-Икономически Известия

Стр.,,7»,
- ъ. TT;~Z^.-.X -#*. s.*:.s

я ^ м е с г н и т е брашна, бидоха, повече;
търсени .прееъ изминалата седмица и
цените ,се, , покачиха на : 108—31,&
дирети ЮО-^те.килограма.»,^;. < w.;;;
.^^лгарскибрашна,
се още, нЪма.
1Ьобцдо български, стоки почти не,
пристигатъ, макаръ спадането, а а
дева; да предвещаваще -по-голЪмо
оживление. Разни търговци ми no-v
казватъ писма отъ България, детр;се
изказва надеждата българските пара-:
ходи да .отночнатъ най-после Алек
сандрийската линия, въ който случаи
rfe предлагатъ стоките си на цена,
на която тези стоки биха могли да
се прададатъ: г въ Егинегь, защото
претоварванието, имъ въ Цариградъ
или Пирея струва твърде скжпо и
не представлява,йуждните.гаранции.
И така, отъ една страна параход
ното дружества се оправдава, че
немало товаръ за огкриванието на
линията, а отъ друга, търговците се
оплакватъ,. ч е липсата на прями
съобщения и евтино навло имъ пре
чи да се явягъ отново и успешно
на тукашното .тържище! И сделки
не стазатъ. Кой следва . да направи
първата, стжика и не е ли верно, че
нашите параходи, които и безъ това
идватъ до Пирея, би требзало да
почна1ъ да идватъ и тукъ. па макаръ
и веднажъ въ месеца, и съ това
постоянно да насърдчаватъ износа ни-.
въ Египетъ, който всячески ще тръб
на да се сгремимъ да запазимъ като
добъръ нашъ пазаръ, както и въ
Сирия и Палестина?
;
Кашкавалъ и Дргьнови пръчка. —
Н%ма търсение и цените еж сжщите,
които съобщихъ и въ м и н а л и я
рапортъ—б ю л е т и н ъ . Сделки не
.ставатъ.
Оризъ.— Пазаря е слабъ. ,Рангунъ
№ 3, разполагаемо количество, се
продава ф. сг, 14-17 6 тояа, а Сиамъ
не се котира никакъ. Предлагатъ
Рангунъ № 3 на ф. ст, 14-16/3.
. Захарь Ява -Пазаря сжщо е слабъ.
:Ценигв еж:
! Разполагаемо количество Алексан
дрия, двойни торби, тона ф. ст. 30/.Експеяиция декемврий — януарий,
^двойни торби, тона ф. ст, 30.5/>•'' Чехб-словашка
захарь.—Разпола
гаемо количество Александрия, въ
обйкиовеини торби, тона ф. ст. 28./- х
Експедиция януарий — февруарий *
.обикновенни торби,тона ф. ст. 28.2/6
^Експедиция февруарий-мартъ обикшоненни торби/ т о н а ф . с п 28 2 6.
I Каботъ Японска. — ЦенигЬ еж:
<40 ярда, распол.„ количество Портъ
•Саидъ, . . .шилинга 23/~Ч
ИО ярда флотанъ Портъ Саидъ, . . .
шилинга 23..,,./1.• -; - '.
H.ypvb.'4eHo$e покупка ^продажба
Шоидон*
97-1/4 *
97-1/2

Италия^ J~.-A :,S7..l/2--.
ЙЮг^Иоркъ.., r 7 ,22.40 ,
Белгия,,, ;',",; 98*1 Ц
Швейцария ,' , ,394.—, ;

,3,22.70,
.396."—

Движение на парпходнтЪ.

...Д1 .{. ндр. »Кирилъ*.,съ: лимони, Л 600
кгр., .'риба 300 кгрп, мрежи 100., кгр,,
вря UQ0 ,щр. .•
. . - ' ' - '../',' - .".""

Очаквагь се да пристигнатъ параходи:
Агенция „Пупудопупо*^

Пристигнали параходи;

Пар. .Патриот на 13 I.
Пар.
„Наксосъ" на 29 —30 т. м,
Огъ миналата седмица:}
1
Пар „Дойчпанъ" съ: машинария 205
Агенция ,Бр. Зопась*
кгр., -порцеланъ 2188 кгр., желъзария
8498 кгр.,-сирище 3156 кгр., химикали
Нар „Джеорджия" къмъ 28—-29.т«
11547 кгр, шншега 20811- кгр., екг м оть Хамбургъ1 съ 320 тона разни
стракть 84392 кгр., какао 3600 кгр., стоки ; .
лой 12602 кгр., кожи 15021 кгр. тръби
Пар. „Бресчня" отъ Ливерпулъ къмъ
5270 кгр., моторни части 470 кгр., пем- 28 т. м. съ 100 тона разни стоки...
за 720 кгр "г каучукови плочи 1450 кгр.,
Пар. к Дроморъ* къмъ 4—5 февруари
гумена стока 165 кгр., боя 54 кгр.у ма» съ 200 тона разнородна стока (манинифакгура 419 кгр., гвоздеи 1680 кгр., фвктура и др.) ,
бакърени тенекии 1239 кгр,, смола
Пар. „Волосъ" на 15 февруари on.
11000 кгр., стъклария 12180 кгр , ле- • Хамбургъ и Бременъ съ 250 тона.
йени конци 1740 кгр., чугунъ 20290
щ е заминатъ параходи:
килограма.
Пар. ,Жакъ Фрейсине" съ: вермутъ
s/s „Фердинандъ* къмъ 22 януари
140 кгр.
- . . ; . - ; •
отъ Марсилия.;
Пар „Юписесь" съ: желъзария 5197
s/s „България" къмъ 25 с. и. огь
кгр , бутилки 1792 кгр.," манифактура Аргипелага
3673 кгр, вълна 2588 кгр., кадифе . s/s,„Варна" къмъ 27 того отъ Мар
247 кгр,, кафе 15080 кгр, етикети силия — Солунъ.
2500 кгр., хартия 5610 кгр.. масла
s/s .Фердинандъ" къмъ 25 януари
16555 кгр, солени кожи 6743 кгр s за Цариградъ — Архипелага.
гвоздей 5158 кгр., киселини 16431 кгр ,
s/s яБъпгария* и .Варна" споредъ
сухи кожи 625 кгр:, фурнитури 1568 нуждата;
кгр.,
анилинови бои 3614 кгр , свещи
s/s „Кирипъ" на 22 того за Бургазъ
783 кгр., херинги 1050 кгр., електри — Цариградъ.
чески лампи 4363 кгр , електромери 196
килограма.
Пар. „Спесартъ" съ: електрически ма
териали 551 кгр., манифактура 4105
кгр:, прежда 794 кгр., железария 8168
Варна, 23 януари 1923 г.
кгр., машинария 1907 кгр, канела 166
кгр, воськь 800 кгр , екстрактъ 95949
Положението. Най-после следъ тъй
Kip, кожи 3922 кгр, копчета 140 кгр., дългото мъчително състояние на
куфари 182 кгр.. химикали 25421 кгр., работите, житаритъ — търговци отъ
гвоздеи 2364 кгр , триони 80 кгр ,- синд вътрешностьта, както и експортьожири 2634 кгр., картонъ 10534 кгр, ригЬ тукъ ще са поотдъхнатъ мал
хартия 11699 кгр,, електромотори Н 3 0 ' ко. О п . нъколко дий насамъ дви
килограма. ...
_. ., . жението на товарнитЬ влакове би
(lap „Леополисъ" съ: памучна преж доха възстановени и пристигания
да 360 кгр, хмелъ 526 кгр., памучна та еж досга задоволителни. На ;18
манифактура 31662 кгр., вълнена ма того пристигнаха 91 вагони: оть
нифактура, 222 кгр., порцеланъ 105кгр., които зимница 9, царевица 67, бобъ
памучна прежда 32627 кгр., лимонова 11, ечемнкъ 1 и фий 3.
•
кислота 2104 кгр., шшерь 600 кгр.,
На 19, 20 н 21 того пристигнаха
канела 1218 кгр., машинки 501 кгр,, 265 вагони, отъ които зимница 27,
моторъ' 785 кгр., хартия 13251 кгр., ечемакъ 5, фий 8, тиквено семе 1
канапъ 5428 кгр.," инструменти 225 и слънчогледъ 1.
;••'•' (
кгр., фесове 105 кгр.,.вата 3174 кгр., \.;. Вчера пристигнаха 101 вагони отъ
:
;
сухо' грозде s500 кгр:.
• : ; ' > ' ' , ! които зимница 17, царевица 75> 6 o 6 i
Пар. „Ннатолия" съ: релси 1122102 6, ечмикъ 1, фий 1, и тикв. семе 11
кгр.,
чемберликъ 2610 кгр., сода*каrje отричаме, че сегашното двиустикъ 15604 : кгр.,- вжжа 1080 кгр.* т жейидна т о в а р и т е влакове би биподложки' 36354-кгр.", сода 3000, к г р / - лошапълно задоволително за- нор
сапунъ 690 кгр., ам"идонъ 5162 кгр., мално време; днесъ, обаче, когато
коксъ, 10100 кгр , синъ камъкъ ;822, -огромно .количесгво вагони,|натова
кгр-, вълнена прежда 1816 кгр.; мани- ; рени съ храни еж задръстили лини
фактура 723 кгр„ сода кристална 6050 ите по гдриде и когато ексаортьокгр?, жел*зарня 4523 кгр..
рнте сл. разчитали д о днееь да из-

Варненска Стокова Борса,

„ИкШбмнческет 'Известия"

сго.;8:
яесатьтия храни, закупени преди
-иесецъ и повече, налага се едно- за-_
силване движението на товарните
алакове, зз да може въпросните
храни да се довозятъ въ местожи
телството си най-кжсно до 27—28,
того. Само така ще се избегнагь
непоносимите загуби и нескончаеми
спорове по неустойки, които моГатъ
да костувать състоянието на нашите
експортьори.
Ние се надЬваме, че тая ни бе
лежка ще бжде взета подъ внима
ние и че, ако това се налага, ще се
композиратъ специални товарни вла
кове, за да се довозятъ.о време ва
гоните, за които е дума. Заедно съ
това, въ подкрепа на подадената
днесъ телеграма отъ борсата, ние
сме принудени да подчертаемъ на
ново изказаното ни въ последния
брой мнение, че на началниците на
гарите и влагалищата и на всички
фактори по движението требва да
се вмени въ дългь, щото те да не
прикачватъ никакви ново натоваре
ни вагони до тогава, до когато на
товарените предн въсгановяването
на движението, не бадатъ довозени
до пристанищата.
Това- налагатъ и интересите на
държавата, защо.о въ противеиъ
случай всички тия вагони попадатъ
въ пресрочване и държавното съ

кровище ще се тшшн* отъ правото
по превоза, което въ никой случай
неможе да се компенсира отъ* как^
вито ида било-персонални добавки.
Днесъ въ Варна пристигнаха *72
вагони, отъ . които: , зимница 4, ца
ревица 62; ржжь I, ечмикъ 2, бобъ
1, овесъ 1, и тиквено семе 1.
На борсата беха изложени:
Зимница 4 вагона, продадени по
552*/г лева; 100 кгр. най-високата н
507V2 лева — най-низката цена.
Въ сравнение съ вчерашните це
ни, безъ изменение. : .
. Ржжь 1 вагонъ продаденъ по 400
лева .100 кгр. — беЗъ, изменение.
Бобъ 9 вагона по 890—920 лева
100 кгр. и - 1 вагонъ пъстра стока
по 840 лв.

i' - . ' . . .

•

Повишение 30 лв. на сто килограма.
Фий 5 вагона продаденъ по 420
лева 100 кгр.
Повишение 1.0 лева на 100 кгр.
Ечмикъ 2 вагона продадени по
445 лева 100 кгр.
Колониалъ Пристиганията задово
лителни. Сделките слаби. О;обни
промени въ ценит-в нъ-ма.
Манифактура и прежди. Пристига
ния редовни. Стокъ достатъченъ.
Сделки до сега съвсемъ ограничени.
Огъ началото на настоящата седми
ца започна м>лко раздвижване. Це
ните до днесъ не еж претърпели

Spoft 16.
още никакви промени; а кант6 6t«
хме отбелязали въ последните брое
ве, стоятъ подъ паритета; и! чакат*
само едно раздвижване за Да добиятъ съответните повишения. 0ссн
бно това може да се каже за преж~
дите, тъй като новопристигналите
стоки струватъ съ неколко десетк»
лева на пакетъ повече.
ЖелЬзария. Пристигания слаби. Це
ни безъ промени.
Обущарски стоки. Сделки слаб».
Цени безъ промена.
•. Протестирайте полици въ райора и»
Варн. търг.-инд. камара презъ м- но
ември 1923 г. възлизатъ на обща
сума 13047000 лв.« срещу 18371000лева м. октомври с. г.
По градове те се разпределять
така: Варна 3700000 лева, Габрова
1530000 лева, Шуменъ 1433000 лева,
Търново 1419000 лева, Горня-Ореховица 700000 лв., Провадия 692000.
лезз, Павликени 558000 левз, Разградъ 555000 лева, Нови Пазаръ
464000 лева. Прътлавъ 352000 лева,
'Попово 327000 лева, Ески-Джумая
275000 лв., Елена 248000 лв., Стра
жица 203000 лева, Осмзнъ-Пазаръ
186000 левз, Тревна 156000 лева,
Дреново 108000 левз, Кеманларъ
73000 лева, Ново-село 36000 лева,
Козлуджа 32000 лева.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СОФИЯ —ВАРНИ

На най-износни пени
ПОДЛАГА:
ПЛЙТШ български белени и небеленн.
ОЖСфОРДЙ и йаТВРИН всички видове.
Производство на собствените му тжкачни фабрики в Варна.
Телефон № 3 3 2 . Uy'-! -';.

За темеграмй: „ТЕКСТИЛ".
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РЕДОВНА ЛИНИЯ
МЕЖДУ

_ ПЩРЕШ — .МАРСИЛИЯ и ОБРАТНО.

п о д ъ Английско з н а м е , с ъ в м ъ с т и м о с т ь В2,
тона и б ъ р з и н а IS мили, щ е пристигне в ъ Вар
н е н с н о т о пристанище на 2 3 януарий и щ е з а
мине на 26 направо за

">, СОЛУНЪ,- ПИРЕЙ и

подъ английско знаме, съ вмъстимость 2 , 0 0 0 т. и бързина 14 мили, щ е

пристигне въ Варненското пристанище на 29 януарий и ще замине на
1 февруарий, направо за Цариградъ, Солунъ, Пирей и Марсилия.

ЛУКСОЗ

СШРСКЙ ПАРДХОДЪ
44

»t

п о д ъ Английско з н а м е , съ вместимость 3 , 0 0 0 т. и
бързина 16 мили, ще пристигне въ Варненското пристанище
на 10 ф е в р у а р и й и ще замине на 12 с*ьщий, направо за
ЦАРИГРАДЪ, СОЛУНЪ, ПИРЕЙ и МАРСИЛИЯ.
Приематъ пжтници и стоки за торните, както и за всички
други гръцки пристанища, сжщо и за Александрия.

За по-подробни сведения отнесете се де Парвщнш Мщт\

ГР, R. ЛУЩОПУЛО - ВНРИН
Телеграми :*мПулудЬпупо!'.

Тепефонъ Ш 272.
10-190-10

Икономически Известия

Стр. 10.

гагтгашшгшишщшшщшшшшшшшшшш
Ш
Ш

ш
ш
ш
ш
ш
ш
У

Брой 16.

етм!

-В
Щ

щщ

Ш

СЪЕЪЙШОШ

Щ

Ш
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|
Ш
незаменима з а готварството.
И

I Произвежда отъ еоОшешт! си извори и продава но |
0
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
№

Е
Е

га

СОЛОВАРНАТА ФАБРИКА
и

ш

ОттгЬ лъ комисиона
зърнени храни и варива.

Дава бързи информации и прави наи-гол1ми решения на клиентит* си.
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Телеграфически адресъ: „Е^нтербанкъ".

Isl
Isl
Isl
HI
El
Isl
H

m

Квпиталъ 21,000,010 ш шиша тшь.
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Централа s СОФИЯ, — ул. „ H e r e " Ms 17.

Е1
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Клонове: Варна, Пловдиаъ, Русе, Бургасъ, Хасково, Дупница.
Кореспонденти в ъ всички по-големи градове въ България и чужбина.
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Извършва всички б s н к о в и опероцне.
Приема влогове при нанзноаш условия.
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3a телеграми: Стойновъ Милновъ
ТЕЛЕФОНЪ № 305

ВЪ С К Л Д Д Ъ ВСЬКОГА
РАЗПОПАГАТЪ СЪ:
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Телефонъ № 180. ш
Ш За телегр.: Лулчевъ.
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ВАРНА

Д ж а м о в е белгийски, маслини, са
Е1 Ш с ж н л г й т ъ и н о б л а , л и м о н о в а к и
пуни: сънлайтъ, марсилски и др., ка
Щ сепинг», о р й з ъ : ,'женувски и сайгонъ,
ф е т а , о р и з ъ женувски, л е б л е б и и ,
ГШ р и б и , г в о з д е и : телени н подковни,
чай, р о ш к о в и , м а с л а дървени и ко
№
• «ярна „ „ « „ „ „ , , шепъ-лак., „ и п сово, х а р т и я амбалажна, к о л о ф о н ъ
r=j ца, зепенъ к а м ъ к ъ , т е л ъ галвани(чамъ-сакжзъ), с в ъ щ и , гуда, с о д а
|5] зирана и бодлива външна фабрикация,
за пране и бикарбонатъ, свчкг г синка
Ш нафтапинъ, сода каустикъ и бикарбелгийска, г в о з д е и , л а м а р и н а *гел|
бошиъ, catiM*. кафе, амбалажна
ванизирана и черна и-всвкакви други
х а р т и я и др.
колониални стоки № J5J
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Икономически Известия
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Брой 16,

кИШУ

1щ. Д-во за "фябрнщие и и ш и м п м м и р м издЪли
Запазена марка

Телефонъ № 110.

0

Телеграми „ В у л к а н ъ " — Варна

КОФИ отъ галванизирана ламари
на германски образецъ
ЙИТОВе тенекеджийски.

БОДЛИВА ТЕЛЬ галванизирана и
железна.

Лопати, Динари,- Фораши и Лопатки

КуЛПОВе за сандъци.

за въглища.

Сачове и Вършннцн 39,43/19,51 и 60 т
ПОДКОВИ волски съ 4 , 5 и 6 дупки.
ПОрИИ типъ „ Винтеръ" Ms № 4-12.

Панти, Ангроп&тн и кьошелици.
;

Тегла чугунени отъ ю о г р . — s o кгр.
КрШШ за готварски машини.
Скари чугунени, четвъртити и обли
разни големини лека и тежка стока

Готозн въ скпадъ на нови конкурентни цени.

Фвбршшта инсталира и реивнп с!каш индустриални иземледЪлзшва отъ чугуя и др. иеши всмчки шШтт части.
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