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ЯЗНОСЪТЪ ВД ДИМЯТЪ
Презъ последните три години, износътъ ни на грозде се е движилъ както
следва:
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Отъ това количество на нашия районъ се падатъ:

1.282 7.295
2.877 15.309
2.687 14.449

Отъ горните две таблици се вижда,
че докато общиятъ износъ на грозде отъ
България показва едно постоянно увели-.
чение, както абсолютното, така и отно
сителното участие на. димята, въ този из
носъ показва чувствително намаление.
Така напримеръ, презъ 1936 година,
отъ всичко
изнесени. ?. 26.057
тона
грозде, изнесениятъ димятъ* възлиза на
8.694 тона, или 37%; презъ 1937 год. ди
мятътъ представлява 25°/о отъ общия
износъ,за да спадне презъ 1938г. на 12%.
Това намаление въ износа на димята,
безспорно, се отразява върху общото ко
личество грозде, изнесено отъ района на
камарата ни. Въпреки чувствителното
увеличение въ износа на Болгаръ (1.490

тона презъ 1936 г., 6.780 тона презъ 1937,
год. и 10.753 тона презъ 1838 год.), презъ
изтеклата година имаме едно намаление
въ общия износъ на нашия районъ отъ
15.309 тона, на 14.449 тона., докато за
сжщото време общиятъ износъ на грозде
отъ България показва едно увеличение
отъ близо 60%. Особено проличава това
намаление, ако се вземе подъ внимание
относителното участие на износа на на
шия районъ въ общия износъ на грозде
отъ България изобщо. Така, износътъ отъ
района на камарата ни представлява
презъ 1936 год. 28% отъ общия износъ
на грозде; презъ 1937 год. този процентъ
се увеличава на 37%, за да спадне на
52% презъ 1928 год. Отъ друга страна,
участието на димята въ износа на
гроздето отъ района на
камарата
ни, показва сжщо така чувствително.
намаление. Презъ 1936 год. димятътъ е
заемалъ 7 9 % отъ общата стойность на
изнесеното грозде отъ нашия районъ.
Презъ 1937 год. това участие се нама
лява на 55%, за да стигне ггй&ъ 1938 г. J S /

до 27%.
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Главната причина за намале>ш£д£1йг
износа на димятъ е, преди всичко, мал
ката разлика — отъ 1 или 2 марки, ко
ято Германия — почти единственъ пазаръ на димятъ — опредвля за двата сор
та болгаръ и димятъ. Това е причи
ната, поради която димятътъ не се търси
въ Германия. Отъ друга страна, пакъ бла
годарение на тази малка разлика, бъл
гарските фирми—износителки предпочитатъ да изнасятъ предимно „Болгаръ".
Фактурирайки го по цената на димятъ,
въ Н-БКОИ случаи нашигв износители еж
имали сметка да го ЗВМ-БНЯТЪ СЪ Болгаръ.
Димятътъ се произвежда главно въ
Северо-източна България, която се почти
покрива съ района на камарата ни. Въ
тази часть на България, димятътъ е една
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та, които еж въ състояние да приближатъ
предприятието къмъ идеалния типъ, еж
тия на стопанисването, рационализацията
и икономизирането. Т е с е п р и л а г а т ъ ,
з а да м о ж е да с е р а б о т и по - стопан
ски, по-рационално и по-икономично.
Мерките за икономизиране на пред
приятието могатъ да засътнатъ цтьлата
работа отделни етапи отъ нея или пъкъ из
разходването. Когато икономизирането на
производственото предприятие цели да
повиши дееспособностьта и резултата на
предприятието, безъ да се намаляватъ
или увеличаватъ костуемите разноски»
тогава имаме интензивиране на произ
водството. Налага ли се, обаче, намале
нието на костуемите разноски, при за
пазване на производството на едно и сжщо ниво, тогава икономизирането об
хваща само костуемите разносни (израз
ходването на предприятието), като се
стреми, при намалени такива, да пости
гне СЖЩИТБ производствени резултати. Въ
такъвъ случай говоримъ за спестяване
на костуемите разноски. Интензивиране на
производството и спестяването на костуе
мите разноски еж явления, причинени
отъ една и сжща мтзрка: икономизиране
на производственото предприятие. Тукъ
тртзбва да забележимъ, че мтзркитЬ за
стопанисване, рационализиране и иконо
мизиране, въпреки сжществуващи разли
чия, на практика не могать да бждатъ
строго разграничени и често се покриватъ една съ друга.
Подъ икономизиране требва да се разбиратъ мЪркитв, благодарение на които
въ едно сжществуващо производствено
предприятие, съ дадени средства, се це
ли да се постигне единъ по-голтзмъ резултатъ или пъкъ сжщия резултатъ, съ
по-малко ертздетва. Споредъ това, дали
икономизирането засега вжтрешната ор
ганизация и животъ на предприятието
или неговите действия и отношения навънъ—спрямо други.предприятия, можемъ
да направимъ следните разграничения:
1. Икономизиране на производството:
а) по отношение на персонала (изборъ, образование, грижи и др.);
б) по отношение на материала (це
лесъобразно използуване, пестене, подо
бряване и др.);
в) по отношение на работата (изчер
пателно и точно проучване на трудовия
процесъ, употреба на инструменти и ма
шини, контрола, комбиниране и др.
2. Икономизиране на отношенията:
а) доставки (точно сравнение и опозна
ване на възможностите за доставка и др.);

оть малкото по-трудовоинтензивни и доходоности култури и служи, въ повечето
случаи, като единственъ източникъ на
доходи на производителите, които, въ
болшинството си, еж собственици на дреб
ни стопанства.
Въ желанието си да допринесе за
единъ по-усиленъ износъ на димятъ,
по който начинъ ще се подпомогнатъ
дребнигЬ стопанства, като имъ се даде
да реализирать единъ по-чувствителенъ
доходъ отъ лозарството, камарата ни, съ
писмено изложение, настоя предъ Ек
спортния институтъ, при преговоригЬ си
съ Германия да иска, щото разликата въ
ценитъ- между болгара и димята да
бжде поне 4 РМ. При това положение,
цената на болгара ще остане сжщата, а
на димята ще се намали съ 2 РМ. Въп
реки това, обаче, димятътъ ще може
да реализира една цена отъ 3—3,50 лв.
на килограмъ. Отъ друга страна, Експортниятъ институтъ, предлагайки това нама
ление за цената на димятъ, ще може да
настоява за повишение цената на бол
гара съ 1 РМ., безъ тоза увеличение да
даде н-вкакво отражение върху глобал
ната сума, която Германия отпуща за
вносъ на грозде.
За да може пъкъ да се осигури тър
сенето и пласментътъ на димятъ въ
Германия, ще требва да се иска, при
определяне контингента за вносъ въ Гер
мания (който врочемъ е опредвленъ на
10.000 вагона), да се предвиди, щото
30% да бжде димятъ.
Становището на камарата ни по този
въпросъ е възприето и отъ Земеделска
т а камара„\ьъ Шуменъ, която, отъ своя
4,wCTRarfa,ve -Направила подобни постжпки
прейъ^надлежнигБ власти.

ИКОНОМИЗИРАНЕ н д ПРОИЗВОДСТВОТО
К. Клаевъ.

Стопанисването, рационализирането и
икономизирането еж отъ голтзмо значе
ние за производството. Постоянниятъ стремежъ на производствените предприятия
требва да бжде отправенъ по възможность къмъ най-рационалното използува
не на производствените средства, къмъ
добро стопанисване и икономизиране.
Тоя стремежъ, требва да признаемъ, у
насъ е твърде слабъ. Всека производстве
на организация би требвало да се ржководи отъ идеалния типъ, при който
всички производствени сили се използуватъ по най-стопански начинъ. Сртздства-
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б) пласментъ (спечелване на пазара,
разширение, приспособяване и др.).
Както се вижда отъ по-горната систе
матика, при икономизиране на производ
ството, стопански погледнато, могатъ да
бждатъ по-добре преустроени: персонала
материала и работата.
Мъркитв за най-доброто използуване
на персонала обхващатъ главно изборъть
на такъвъ, чрезъ съответни методи, образование-изучаване и въвеждане въ пред
приятието, добри грижи и задоволяване.
Едно стопански оправдано използува
не на материала се постига съ добро
гдедане и усъвършенствуване. Материа
лите и инструменти-rfe могатъ да бждатъ
подобрени по форма и качество и даже
уеднаквени, съ огледъ на производсвената организация.
Икономизирането на работата изиск
ва на първо место едно точно и под
робно изследване на производствения процесъ. Едно такова проучване може да
послужи като основа за въвеждането на
машинизирани помощни сръдства и за
правилното преустройване на работните
етапи. Резултатътъ отъ икономизирането
на работата зависи, въ края на краищата,
въ голЪма степень отъ охотата, съ която
работникътъ работи и която е толкова поголЪма, колкото работникътъ изобщо е
по-добре задоволенъ. Освенъ материал
ното задоволяване на работника, важно
е и идеалното — уважението къмъ труда,
правилно оценяване на извършената ра
бота и даване възможность за прогресъ.
При икономизиране на отношения
та, които дадено производствено пред
приятие поддържа съ други предприятия,
имаме икономизиране на доставките и
икономизиране на пласмента.
Покупката, замената и всички други
начини за доставка на сурови материали,
стоки, производствени ср-вдства и т. н.,
еж въпросъ на намиране и използуване
на възможностите. Поради тая причина,
икономизирането на доставкитЬ се състои
въ опознаване и сравняване на всички
възможности при покупката и въ най-це
лесъобразния изборъ.
За пласментъть трЪбва да кажемъ, че
той се подава на икономизиране по-до
бре отъ доставките. Тукъ икономизиране
то засъта: откриване пжть на пласмента.
техника на пласирането и приспособява
не на продукта къмъ пазара. Въ тая об
ласть се открива големо поле за работа,
както по отношение на пропагандата
(рекламата), която сжщо спада къмъ тая
область, така и по отношение на самитв
15

произведения, т. е. тЬхното приспособява
не къмъ изискванията на пазара.
Стопанската практика е открила мно
гобройни средства и пжтища за пости
гане целитв на едно добро стопанисване.
Обикновено rfe еж изпробвани въ отдълни случаи и следъ това се препоржчватъ
за общо приложение. Разнитъ методи на
организация, системитЬ за преустройство
на производствения процесъ и др., спадатъ къмъ ТБХЪ. Резултатътъ отъ ТБХЪ
обаче е частиченъ. Икономизирането пред
ставлява съвокупната систематика на всич
ки тия организационни елементи и е
единъ постояненъ стремежъ къмъ новото.
То изисква способность къмъ правилна
теоретическа мисъль. Лицата, които еж на
товарени съ провеждането, тръбва да виждатъ ясно предъ себе си всички възмож
ни подобрения, да ги сравняватъ и избиратъ, преди да еж на лице практическите
резултати отъ ТБХЪ. Една неправилна
преценка или неизползувана възможность
може да има тежки последствия. Поради
това, за практиката има голъмо значение
системното теоретично разглеждане на
проблема за икономизирането. При ед
накви условия, въ конкуренцията ще е
по-силно онова предприятие, което е успъло да си послужи най-добре съ методитъ на икономизирането.

Индуотриаленъ отдЬлъ
На б мартъ 1939 год., 3 часа следъ
обЪдъ, въ София, ще заседава Индустри
алния съветъ, при следния дневенъ редъ:
1. Минималенъ размъръ на заведе
нията за производство на консерви;
2. Минималенъ размЪръ на мелни
чните инсталации за царевични брашна;
3. Допустимостьта да се премине къмъ
мелене на пшенични и ржжени брашна
отъ мелници, които еж млели само ца
ревични брашна и ярми, при наличостьта
на обявената преситеность въ мелничарството.

Занаятчийски

отдЪлъ

Служебни опущения
При издаването на занаятчийско-ученическите книжки и при заверките имъ,
занаятчийските сдружения допущатъ че
сто големи и най-различни опущения,
които сьздаватъ много разправии и из
лишни преписки между камарата, прите-
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за клане на добитъкъ, който начинъ,
обаче, се е указалънеизгоденъ както за
общината, така и за месаритЬ, собстве
ници на магазини. Интересите на по
следните еж били чувствително засътнати,
защото общината е почнала да назна
чава за колячи дори и лица, лишени отъ
вевкаква подготовка.
Това положение, споредъ сведенията,
които се получиха въ камарата отъ Бур
гаската търг.-индустриална камара, е било
коригирано, като клането на добитъка
вече е отдадено на Производителната месарска занаятчийска кооперация »Св. Rpхангелъ Михаилъ", гр. Бургазъ. По такъвъ
начинъ, въ гр. Бургазъ е спазенъ Закона
за занаятитв и еж защитени интересите
на общината и на месаритв, собственици
на магазини.
Камарата, съ отделно изложение, на
стоя предъ Министерството на търговията,
промишленостьта и труда, да направи
потр-вбното, за. да се спази Закона за за
наятите, при упражняването на месарския
занаятъ и въ другите градове на стра
ната ни.
Л. Ж.

жателитв на книжките и самитв сдру
жения и които, ртъ друга страна, могатъ
да носятъ опасни последствия и за ржКОВОДНИТБ твла на сдруженията.
Като най-често допускани опущения
могатъ да бждатъ отбелязани, напримеръ,
случаитв, когато председательть и секретарьтъ на дадено занаятчийско сдру
жение поставятъ ПОДПИСИТЕ си на на
длежното место въ книжката, подкрепятъ ги съ печата, безъ, обаче, да еж
провйрили предварително и вписали на
съответното место даннитв, които заверяватъ. Едни такива пропуски отъ страна
на сдружението, могатъ да го злепоставятъ въ последствие, тъй като тв наис
тина даватъ възможность на притежа
теля на книжката да си впише толкова
стажъ, колкото му е необходимъ и кол
кото му е далъ майсторътъ. Не липсватъ,
обаче, случаи, когато майсторътъ се
оказва благосклоненъ къмъ занаятчий
ския си ученикъ и му подписва и заве
рява повече стажъ, отколкото ученикътъ
е придобилъ при него.
Сртзщатъ се и заварки, надлежно офор
мени отъ сдруженията, безъ майсторътъ
да се е подписалъ на надлежното мъхто
въ книжката.
Чести еж случаите, когато завъркитв
на сдруженията не еж облепени съ марка
за фондъ „Занаятчийски пенсии", поради
което книжките се връщатъ на прите
жателите имъ, за надлежно облепване.
Съ това се губи време, пропускатъ се
фатални срокове и се създаватъ излишни
негодувания отъ страна на занаятчий
ските ученици спрямо организациитв.
Необходимо е, сдруженията да бждатъ
по-внимателни и при заваряването на
книжкитв да не допускатъ подобни опу
щения.
Т. Ст.
Кой има право да върши клането
в ъ кланиците
Едно удачно разрешение на тоя въпросъ

ИВФОРМДЦЯОНЕНЪ

ОТДъДЪ

Външни пазари
Англия
Намаление митата на никои стоки.
На 17 ноемврий 1938 год. е билъ сключенъ търговски договоръ между Съеди
нените щати, отъ една страна, и Англия
и Канада, отъ друга. Дрговорътъ е въ
сила отъ 1 ануарий 1939 год. и има валидность три години.
По силата на нашия търговски дого
воръ съ Англия, сключенъ на базата на
клаузата за най-облагоприятствуваната на
ция, отъ направенитв отстжпки отъ Ан
глия на Съединените щати ще се ползува и
България. Въ връзка съ това по-долу да
ваме намалените мита, заевгащи нашия
износъ:
Пшеница — безъ мито;
Царевица, освенъ балата — безъ мито;
Беконъ и шунка — безъ мито;
Месо свинско, замръзено — безъ мито;
Езици свински, приготвени въ херметиче
ски затворени еждове —10% в/ стойностьтаЯбълки (внесени отъ 16.V11I до 15.1V)—шил.
3/0 за едчнъ центнеръ, 503 кгр.;
Пулпове отъ плодове — безъ мито;
Ябълки и круши сушени — шил. 7/0 за 1
центнеръ;
Сливи и кайсии сушени — шил. 10/6 за 1
центнеръ;
Медъ — шил. 5/0 за 1 центнеръ;

Въ много градове на сраната ни, общинитЪ еж построили модерни кланични
сгради. Нъкои общини, безъ да държатъ
сметка за разпорежданията на Закона за
занаятитЬ, възложиха извършването на
клането на Работнически колячески за
други, а другаде, въроятно съ огледъ да
получатъ по-големи доходи за себе си,
назначиха свой персоналъ за тая цель,
т. е. създадоха, така нареченото „общинизиране на клането.
. Общината въ гр, Бургазъ, презъ ми
налата година, б-в въвела втория начинъ
16
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Свинска мась"— безъмито;
Доматенъ сосъ, въ херм. затворени сждове
—10% в/ стойностьта;
"Тютюнъ на листа:
1.: Съ съдържание 10% и по-вече влага — 7/5VJ
шил. на либра*)г
2. Съ по-малко отъ 10% влага—8/2Vs налибра*)
Кожи дивечови, сурови — безъ мито;
Кожи сурови — безъ мито.
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въ Гърция удостовъренията за произходъ
ще се издаватъ отъ следните власти: 1.
митническитв власти; 2. гръцките свобо
дни зони въ Пирея и Солунъ; 3. търговско-индустриалнигБ камари; 4. индустриалнитв експортни кжщи, при условие че
удостовъренията имъ ще бждатъ легали
зирани отъ официалната власть или некоя търговско-индустриална камара; 5. бю
рата за покровителство на гръцкия тютюнъ — специално за изнасянитъ тютюни,
безъ тази компетенция да бжде изклю
чителна.

Германия
Български вина на хамбургския
п а з а р ъ (рапортъ отъ 15. II.). Търсенето
все още остава незадоволено. Търсять
<:е предимно: червени вина за консума
ция, съ алкохолно съдържание около 11
до 12°; червени купажни вина съ 14 до
15° алкохолъ и най-малко 28 грама сво
бодна отъ захарь суха консистенция;
б е л и десертни вина съ 10% захаръ и 18°
алкохолъ.
Поради слабата германска реколта и
ВИСОКИТЕ цени на испанскитв и южно
американски вина, които обикновено се
внасятъ въ Германия въ големи ко
личества, интересътъ къмъ българските
вина билъ много повишенъ. Изпратенитв
въ България представители на хамбурски
фирми дали благоприятно мнение, бла
годарение на което се очаква да се пла•сиратъ безъ затруднение около 1 до 1 и
V2 милиона литри български вина. Сжществувало даже известно надпреварване
-между хамбургскитв и южно-германски
фирми, които направили постжпки да
запазятъ за себе си вноса отъ България.
Сезонътъ на червенитв вина билъ
главно презъ зимата и пролетьта. Съ
огледъ на това, тръбвало да се пристжпи
по-бързо къмъ започване износа. Иначе,
търсенето щело да намалее и евентуалниятъ пласментъ щълъ да се извърши
при по-неблагоприятни условия.
Българскитв червени вина се пред
лагали по 26 РМ, а белите — по 20
до 22 РМ фобъ българско пристанище,
безъ бъчвата. Испанскитъ вина били зна
чително по-скжпи и получавали сръдно
29 РМ фобъ, съ бъчвата. Португалските
червени вина — 11°, се предлагали по 14
РМ за хектолитъръ, сифъ Хамбургъ, вкл.
бъчвата.

П а з а р ъ т ъ о т ъ 14. д о 20. II.'
Пшеница — липсватъ сделки.
Царевица — отбелязва ново спадане^
„чикуантино" — отъ 107 на W3 шил. за
тонъ, сифъ Пирея, а „гамфоксъ" — отъ
103 на 100. Обезмитената стока запазила
твърди цени: „чикуантино"— 4,70 драхми
оката, а „галфоксъ" — 4,60.
Ечемикъ — цената на ромънската
стока е запазена на около 97 шил. за
тонъ, сифъ Пирея. На свободното тържи
ще е отбелязано известно спадане.
О в е с ъ — ценитв се затвърдили. Ма
кедонска стока се котирала по 5,90 дра
хми оката, критска—6,10 и епирска—6.
Маслинено масло — били получени
разрешения за износъ въ Италия, по кли
ринга между дветъ държави, по цени:
605 ит. лири за 100 кгр. рафинирано мас
ло, при връщане на буретата, или 625 ит.
лири при бурета гратисъ; за масло съ
5 % киселини — 545 ит. лири за 100 кгр.,
съ връщане на буретата и 570 лирети
при бурета гратисъ.
Ценитъ на експортната стока възлизатъ на около 30 драхми за ока фобъ. На
тържището въ Пирея, първокачествената
стока се предлага по 32—33 драхми оката;
П-качествената—по 31-32 др., а третокачествената — по 30—31 драхми.
Разширение забраната на вноса
на продукти о т ъ животински произ
ходъ. Съ вербална нота № 2673/Г/4 отъ
6 того, Гръцкото министерство на ВЪНШ
НИТЕ работи е уведомило Българската
царска легация въ Дтина, че забраната
да се внасятъ въ Гърция продукти отъ
животински- произходъ (освенъ пръсно
месо), идящи о т ъ Софийската и Вра
чанските области, поради прехвърля
нето на автозната треска и въ Плевен
ската область, е била разпростряна и
върху последната.

Гърция
Свидетелства за' п р о и з х о д ъ . Съ
вербална нота отъ .9.11. т. г. Гръцката ле
гация е съобщила на Министерството на
външните работи и изповеданията, че
*) Преференциални мита. СжщеСгвуващата
разлика между преференциалнитЪ мита се кон
солидира.
17
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Египетъ

мъкъ. Съ декретъ, обнародвенъ въ италянския Държавенъ вестникъ № 32 отъ
8. II. т. г., е забраненъ износътъ на синъ
камъкъ. Като изключение, износътъ на
синъ камъкъ ще се допуска само съ съ
гласието на Министерството на стокообмената и плащанията, следъ съответно
искане отъ износителя.

Дървени вжглища. Въ началото на
м. февруарий ценитв се повишили отъ
4 лири и 10 шилина, на 4 лири и 15 шилина — за тонъ сифъ.
ДрЪнова пръчки. Поради сезонни
причини, довозътъ на дрянови пръчки
билъ преустоновенъ за известно време .По
ради качеството на стоката, максимална
та цена, която е могла да получи по
следната пратка, се определя на 12 лири
хилядата, и то ако се позволи на купу
вача да подбере по-дебелитъ; ТЪНКИТЕ ще
намърятъ цена отъ 10 до 11 лири хилядата.

Съединените щати
Намаление митата на н е к о и сто
ки. Въ договора, сключенъ на 17 ноемврий 1938 г. между Съединените щати,
отъ една страна и Англия и Канада отъ
друга, се предвиждатъ известни намале
ния въ митническата тарифа на Съеди
нените щати по отношение на вноса отъ
Англия и Канада, които, поради договор^
нитв ни отношения съ Щатите, почива
щи на клаузата на най-облагоприятствуваната нация, ще ползватъ и насъ. Подолу даваме сведения за некои отъ на
малените мита, доколкото еж отъ интересъ за нашия износъ:

Е д ъ р ъ рогатъ д о б и т ъ к ъ . Отъ м.
априлъ 1938 г. до началото на настоя
щата година, въ Египетъ не е внесенънашъ
едъръ рогатъ добитъкъ. Споредъ съоб
щенията на търговския съветникъ на Ек
спортния институтъ въ Александрия, на
19 януарий т. г. еж били внесени случай
но 199 глави — Египетскитв власти раз
решили да се приеме предназначена за
Палестина пратка отъ 199 глави, недопустната тамъ поради зараза отъ шапъ.
На 5 февруарий пристигнала направо
втора пратка отъ 75 глави.
Първитв 199 глави намерили цена 50
шилинга за 100 оки живо тегло, сифъ.
Тази цена е твърде благоприятна, но би
ла получена поради това, че стоката била
пласирана въ надвечерието на „Курбанъ
байрамъ" и на второ мъсто, поради то
ва, че добитъкътъ билъ добре угоенъ. Вто
рата пратка отъ 75 глави била пласира

1116 в Ориенталски килими — фабрични'
40°/о в/ стойностьта
1530с Мешинии сахтияни 10% в/стойностьта;
703 Беконъ, шунка, плешки и др., свинско
месо, приготвено или консервирано, опаковано
въ херм. затворени еждове—2 цента за 1 либра;
706 Дробъ, езици, сърдца и др. животин
ски части за ядене — прасни, охладени или
замръзени—3 цента за 1 либра но не по-малкоотъ 15% върху стойностьта.

Швеция
Вносни мита на некои стоки, пред
ставляващи интересь за нашия износъ:

на по 46 до 48 шилинга СТОТБХЪ ОКИ.

м

Тукъ повлияло и обстоятелството, че до
битъкътъ билъ по-малко угоенъ, а отъ
друга страна, защото партидата била за
варена въ оборите огъ една ромънска
пратка. Ромънскиятъ добитъкъ билъ пред
варително угоенъ за износъ, а не напра
во събранъ и товаренъ.
Италия

-

ст

-

316—1
aifi
31о.—1

Свидетелства за произходъ. Италянската легация въ София е уведомила
Министерството на ВЪНШНИТЕ работи и
изповеданията, че така наречените „Con
sign Provinciali delle Corporazioni", както
и съответните имъ служби — (Jffici Pro
vincial! delle Corporazioni*, еж променили
наименованието си както следва: Consi
gn е Offici Provinciali delle Corporation-!".
Последните били опълномощени да издавагь свидетелства за произходъ.

477/587
478/587
.„,,„
480/587

Забрана на износа на синъ ка-

477/602
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на 100 кгр.
Кожухчета, съвършено готови
за употребление, отъ нещавена кожа на външната или
отъ вжтрешната страна:
Я. Направени съ подплата, съДържаща коприна
крони 1000-—
Б. Направени съ подплата, безъ
коприна
.
.
крони 800*—
Бродираии тишлайфери, по
кривки идр.:
Облагатъ се съ митото на мате
рията, отъ която еж направени,
съ добавъчно мито, съответно
на изработката:
Съ изкуствена коприна—основно
мито 1500 крони
и 50% добаВЪЧНО м и т о
> и л и всичко крони 2250*—
Отъ естествена коприна—основно
мито 2000 крони и 50% доба_ въчно мито, или всичко крони 3000-—
Полукоприна—основно мито 1000
крони и 50% добавъчно мито,
или всичко крони
.
. 1500 —
Бродираии рокли и блузи:
Огъ изкуствена коприна—основно

li
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Бр. 43 — Указъ № 2, съ който се
утвърждава решението му отъ 15 септемврий 1938 г., протоколъ № 124, относно
р а з р е ш е н и е т о д а с е с ъ б е р е убитото
о т ъ градушка г р о з д е о т ъ реколта
1932 г. и се приготви на материалъ за
варене ракия, който да се освободи отъ за
плащане на акциза. Подробности въ дър
жавенъ вестникъ.

подплатата, реснигв и пр., кр. 109Г25
-485/607 Отъ вълна, съ бродерии шити съ
конци, ноито не съдържатъ ко
прина—основно МИТО 225 крони

"и 225% добавъчно мито, или
всичко крони
.
.
. 888"75

691
692
<695/а

j

695/B

696

Пирографирани дърводелски
произведения:
Байцвани, боядисани, лакирани и
украсени по подобенъ начинъ
върху повърхностьта, изработе
ни отъ чамъ и боръ, крони
10"—
Позлатени, посребрени, бронзирани, полирани или инкрустирани,
както и изработени отъ друго
дърво, освенъ отъ чамово или
боръ, крони
.
,
. 60'—
Произведения отъ глина:
Фаянсови и порцеланови произве
дения, главно за украса:
Отъ неистински порцеланъ (фаянсъ), крони
.
• .
Въ връзка съ други неблагородни
метали, освен ь съ жел-Ьзо, нр.
Отъ неистински порцеланъ — фаянсъ, между гвзи и разни грън
чарски произведения, керамика,
кахелови плочки за печки, бЪли
или едноцв-втни за домакинско
употребление, крони .
.
За друго употребление .
.
Боядисани съ две или повече бои,
или позлатени, посребрени или
по цругъ начинъ украсени, за
домакинско употр-вбление, крони
За друго употр-Ьбление .
.

l g 3 9

Бр. 42 — Постановление № 259
на Министерския с ъ в е т ъ . Одобрява се
решението, относно трудовите усло
вия и минималните надници на ра
ботниците печатари въ целата стра
на. Подробности въ държавенъ вестникъ.

държание коприна въ КОНЦИГБ,

349

^

Държавенъ вестникъ

мито 1500 крони и 150% до
бавъчно мито, или всичко крони 3750*—
477/602 Отъ естествена коприна—основно
мито 2000 крони и 150% доба
въчно мито, или всичко крони 5000"—
-478/602 Отъ полукоприна — основно мито
1000 крони и 150% добавъчно
мито, или всичко крони
2500'—
-485/605 Отъ вълна—основно мито 225 кро
ни и 385% добавъчно мито, съ

.347

'.
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Бр. 45 — О к р ж ж н о II-39 —3172
на Дирекцията на търговията и промишленостьта, относно вноса на от
д е л н и т е видове растителни влакна
и предивни и з д е л и я о т ъ т е х ъ :
1. ОтдЪлението за индустрия ще из
дава разрешения за вносъ, безъ да вна
ся въ комисията ВСБКО отделно искане,

за следните артикули: конопени прежди
— специални за производство на мар
кучи, отъ № 10 нагоре, на заведения,
които произвеждатъ маркучи; конопено
плетено гролейно вжже — само за до
ставки на трамваите; ленъсуровъ (влакно)
— само при условията на заповЪдь №
2730/1938 г., Д. в. бр. 213 отъ 24.1Х.1938 г.;
ленени прежди за тъкачество — при сж-

30'—
60"—

20"—
10-—

ЩИГБ условия; ленени прежди за обу-

щарство и сарачество — само четворки
и нагоре, навосъчени, полирани; ленени
конци за шевъ, за обущарство и сараче
ство; ленени конци, като машинни части
—само за съотвегнитЬ индустриални за
ведения; юта сурова — а) за производ
ство на смъхени конопено-ютени прежди
и б) за производство на ютени прежди
за тъкане на експортенъ амбалажъ; юте
ни амбалажи (чували, зебла и върви) за
експортъ на беконъ — само на еспортьоритв; манилови вжжа и върви — за
риболовъ и корабоплаване; рамиени кон
ци и прежди — за обущарство и сара
чество; рафия, за учебни цели — само за
учебни заведения, въ ограничени коли
чества; рафия, като мостри за доставки
— само на фирми, имащи право да
внасятъ.

25'—
16'—

Килими:
Съдържащи коприна:
Изработени като кадифе, тъкани
невързвани килими отчасти
или изцвло отъ вълна или други
животински косми, крони
2000*—
465
Съ най-много 250 възли на 1 погоненъ метъръ, крони .
. 250"—
467/1 Съ повече отъ 250 възли и наймного 450 възли на единъ погоненъ метъръ, крони ,.
. 350"—
467/2 Съ повече отъ 450 възли на 1
погоненъ метъръ, крони
. 600*—
. ,
Килими тъкани невързани:
-468
Т-Ьсни килими за пжтеки, прода
вани на метъръ, крони .
. 75"—
•469
Широки килими, продавани на
парче, крони
.
.
. 100*—
При всички гореизброени случаи, се обмитва
.действителното нетно тегло.
464

2. Комисията ще взема отделно ре
шение за всЬки отдъленъ случай, по от
ношение на следнитв артикули: конопени
19
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Търсене и предлагане

прежди за тъкачество — с а м о за тъкач
ници; рафия за лозарство — по годишно
разпределение, направено въ началото
на м. декемврйй за следващата година,
общо до 450.000 кгр., само на търговци,
които вече еж внасяли рафия. Неизпол
званите до 1 априлъ на следващата го
дина разрешения могатъ да сепреразпределятъ допълнително; йонци, върви
шнурове отъ манила, сисалъ и др. мате
риали (изключая конопените и ленените),
като машинни части и принадлежности
— само за заведения съ съответни ма
шини.
3. Н-вма да се допускатъ за вносъ:
конопъ суровъ (влакно); конопени преж
ди за вевкакви цели, освенъ за изработ
ване маркучи и за тъкачество; конопени
конци всякакви, вкл. и за канцеларски
нужди и за риболовъ; конопени шнурове
всекакви, вкл. и като машинни части и
принадлежности (нищелки и пр.), както
и за риболова; манила сурова; манилови
вжжа и върви, вкл. и за сноповързачки,
за багажни мрежи въ пжтническигв ва
гони, за рогозки градинарски, но изклю
чая тия за риболовъ и корабоплаване;
сисалъ суровъ; сисалови вжжа и върви
за всекакви нужди (сноповързачки, ри
боловъ, корабоплаване).
4. Не се изисква разрешение за вноса
на следнигв материали: кокосови преж
ди и влакна за изработване на изтри
валки; растителни влакна (фибри) за из
работване на четки; морска трЪва за
тапицеровка; плетки за дамски шапки
огь слепени рамиени влакна.
5. При вноса на разрешените ма
териали ще се допуска единъ толерансъ
въ теглото до 5 % .

R a m i r e z & C o L i m i t a d a - 1 Rua Rligusta,27 2E Lisboa — желае да влЪзе въ
връзка вносители на .солени и<консер
вирани риби за пласиране на португал- ^
ски сардели и аншув;Л;'(кр'нсервирани,
пресовани или въ саламура.'
'
S r . A l b e r t o S o a r e s R i b e i r o — Rua
fturea, 100 — 3 D—Lisboa — сжщо
A. P e c a r i a — L i m i t a d a G a i s d o
G a s — Crupo F. Lisboa — сжщо.
Инж. К а р е л ъ Ф р а н т и ш е н ъ Ш к в а р а
ул. Пилзенска 175 — Прага 16, се инте
ресува отъ фирми-износителки на коно
пени и ленени кълчища (къдрели).
Фирмигв:
1. I o s . O p p e l t , P r a h a 1, S t a r o m e s i k e n d m e s t 6.
2. Vinni S k l e p y H o s t i n s k y c h , P r a b a
XII, F o s o v a u l . 23.
3. T a u b e r a F i s h x e A. S., P r a h a —
V y s o c a n i , H s v l i c k a 5.
4. T e s a r i k , a P a v e l a , P r a h a
B u d e c e s k a 41-va n.

5. V e e k o n d k u p n i S p o l . d r u z s t e n ,
P r a h a II, T e s n o v 3 n.
се интересуватъ огь български вина и.-,
желаятъ да получатъ мостри.
Alfred V e l d u n g Nachf.—Bad G o d e s b e r g — се интересува отъ всички ви
дове етерични масла, съ изключение Hat
розово масло.
Gebr. Pumplun & Co — Wupp e r t a l — E l b e r f e l d — ж е л а е да влезе въ
връзка съ износители на пухъ и перушина..,

ВДРНЕНСКД 1ИЕЖПУНДР0ДНД ИЗЛОЖБА

R. & R. F a r e s , 4 r u e M o s q u £ e Att a r i n e — A l e x a n d r i e (Egyp!e), се ин
тересува отъ. бълг. копринени платове.

На 1 мартъ вечерьта потегли отъ
Варна една група отъ 10 души българ-,
ски занаятчии, за да посети Германия и
специално Лайпцигския панаиръ. Лицата,
образуващи тая група, еж получили па-.
рична награда отъ управата на Варнен.
международна изложба, като изложители
огь VII-та изложба, за да посетятъ найголемия европейски панаиръ отъ който
да могатъ да извлекагь поука, която да
имъ бжде отъ полза за усъвършенству
ването на занаятигв имъ. Водачигв : на
тая група еж директорътъ на Варненския:
панаиръ и архитекта на сжщия. .
Печатница „Войниковъ" — Варна
Телефонъ № 26-82

XII,

E r n e s t o Lempferf, via XXII M a r z o
№ 730 —- V e n z i a — желае да влЪзе
въ връзка съ износители на зърнени'
храни; фасулъ, леща, грахъ и пр.
M a t h e w S m i l h & C o . , 973 Marb e t St. — S a n F r a n c i s c o , желае , да.
шгвзе въ връзка съ българска фирма,
вроизводителка на пирографични и др.
ПЗДБЛИЯ.

Richard Steudel — Las Palmas,,
s t r . M a r i a n a P i n e d a , 3, търси да влезе
въ връзка съ фирми износителки на зър
нени храни, фасулъ, леща, грахъ и пр.
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