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СЕДМИЧНО

ИЗДАНИЕ

НА :

ГЕИГовско-Ищстршната Камара и Стоковата Борса в Варна.
Урежда Редакционен Комитет.

ща се отнася да Икошжгоки Извести се изпраща до Варненската Тжрговско-Кнадстцнадаа Камара.

Закона за гербовия налог.
При въвеждането на всеки налог
от фискален характер,главното вни
мание се насочва на това, щото не
говия размер да не бъде много го
лям, техниката и формалностите
обременителни и сложни и, найпосле, наказанията за нарушение
то на закона да не бъдат особено
тежки.
Гербовия налог фактически не да
ва никакви права на неговите плат
ци, а само в редки случаи усилва
доказателната сила на документите
и книжата, като в същото време не
предизвиква почти никакви услу
ги от страна на държавата. Следо
вателно, той е въведен предимно за
•получаване средства в полза на дър
жавното съкровище. Леснината за
събирането на гербовия налог и
нищожността на държавните раз
ходи за тази Цел, са послужили като
причина, щото този вид налог да
намери широко разпространяване
почти във всички големи държави.
Икономистите не отричат ползата
от гербовия налог за фискални це
ли, но в същото време препоръч
ват особена предпазливост при ус
тановяване размера на налога, фор
малностите при неговото приложе
ние и наказанията за нарушенията
му, за щото, в противен случай, то
зи налог, прониквайки в ежеднев
ните дреболии ни живота, се обръ
ща в тежко бреме за населението и
може да се яви за него като осо
бен вид инквизиция.
Новия закон за гербовия налог
встъпи в сила от 1 май 1923 год.
До сега действующия закон от 1904
год. не веднъж е бил- подлаган йа
изменения, допълнения, разяснения
и тълкувания, поради което за поголемата част от населението той е
станал неясен и неразбираем. В жи
вота на държавата почна остро да
се чувствува нуждата от преглежда
нето на закона за гербовия налог
и отстраняване на проявилите се
през 19 годишното му прилагане
дефекти.
Конструкцията на новия закон е
съвършено аналогична с тая на за

кона от 1904 год.; той е разделен
на същите осем глави; много от чле
новете са останали без изменение от
старата редакция, некои членове от
стария закон са изхвърлени и заме
нени с нови, като благодарение на
тази преработка закона получава
малко no-друг специфичен характер.
Разглеждайки новия закон в об
щи черти и съпоставяйки го с за
кона от 1904 год., бие на очи стре
млението на законодателя да уве
личава размера на облагането и фор
малностите пра прилагането му,
като в същото време усилва нака
занията за нарушението му включи
телно до наказанията, които се при
лагат при углавни престъпления.
Съществующата обезценка на кни
жното парично обръщение служи
като причина за повишаване разме
ра на гербовото облагане и за това
необходимостта от такава мярка не
може да се оспорва, стига само то
ва повишение да не надминава раз
мерите на самата парична обезценка
и платежноспособността на данъко
платците. Сравнявайки отделните
норми на новия закон с съществующите такива в тоя от 1904 год.,
ние виждаме, че в някои случаи ра
змера е увеличен до 20 пъти, а почесто до 10 и 5 пъти, но в също
то време по новия закон се облагат
много- документи, като по-рано бяха
свободни от облагане. Като се взе
ме за основа обезценката на книж
ните пари 30 пъти, подобно увели
чение не може да се сметне за обре
менително, стига само общото обе
дняване на страната, като резултат
на непреривните войни от 1912 год.
на сетне не окаже своето влияние
върху платежоспособността. Сумата
на постъпленията по гербовото об
лагане, съгласно приходния бюджет
на държавата за 1923/24 г, е изчи
слена в 200 милиона срещу 55 мил.
от -1921/22 г., с други думи, увели
чението на постъпленията предста
влява 3, 6 пъти и понеже през
1921/22 год. налога е бил увеличен
3 пъти, то общото увеличение при
близително се изразява в П пъти,
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Годишен............................. 100 лв.
Полугодишен . . . .
60 ,
Чужбина (годишен) . . 140 .

1 стр. 600 лв. — V, — 300 лв.
I V.

.

180 . -

V, — 100 ,

поради което то не може да се при
знае за извънредно високо.
Съгласявайки се по принцип с
възможността за увеличаване раз
мера на облагането до пределите,
предвидени от закона, необходимо
е да употребим всички усилия за
изменяването на закона в ония ча
сти, които засягат условията за са
мото обгербване, начините за залеп
ването и унищожаването на гер
бовите марки и наказателните раз
пореждания, кеито са предвидени
за нарушившите закона.
Допустимо ли е, щото един и същ
документ да се обгербва няколко
пъти, щото унищожението на Мар
ките да става по 15 различни на
чина, щото за нарушението на за
коните и разпорежданията на фиска виновните лица да се привли
чат към углавна отговорност и да
се нарушава принципа за неприко
сновеността на жилищата? Закона в
своята редакция се явява несъмнен
тормоз в живота на страната и ча
стно в търговския оборот. Ето за
що, той требва да бъде коренно
преработен. Ако законодателя иска,
щото новия закон да не бъде те
жък гнет за населението, необхо
димо е:
1) На всеки член да се предаде
ясна и точна редакция, която да не
допуска даже възможността за раз
лично тълкувание.
2) Всеки документ, който подле
жи на обгербване, да бъде поимен
но указан.
3) Закона да бъде снабден с аз
бучен показател на документите и
книжата, които подлежат на обгер
бване, като се поясни в какви слу
чаи и в какъв размер се облага да
ден документ.
4) Начините за залепяне и уни
щожаване на гербовите марки да
бъдат в най-лесна и достъпна за
населението форма и
5) Наказанията за нарушение да
бъдат установени само за случаите
на явно, умишлено отклонение от
изпълнението на закона.
Какво ние в замена на това нами
раме в новия закон ?
Преди всичко, във своето стрем
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ление да обеме необятното, т. е. да
подложи на облагане не само доку
ментите и книжата, които съществу
ват сега под определено съдърж а
ние, наименование и форма, но съ 
що и документите и книжата, конто
могат да се появят в живота в бъдаще под каквато и да било форма,
закона не само че не изброява всич
ки актове, документи и книжа, кои
то подлежат на облагане, но се ог
раничава само с указанието на ро
довете и видовете. (Чл. 1 говори:
„С гербов налог се облагат разните
документи и книжа, предвидени в
настоящия закон поименно или чрез
примерно посочване (родовно или
видово). С други думи, закона уста
новява само признаците и характера
на сделките и операциите, фактите
и обстоятелствата, при съществува
нето на които документите подле
жат на облагане по един или друг
размер.
Приетия от закона метод за уста
новяване на документите, подлежа
щи на обгербване, оставя на самия
жител да разрешава въпроса: тряб
ва ли известен документ да бъде
обгербван въобще и ако трябва, то
в какъв именно размер. Твърде е
естествено, че при .това постоянно
ще възникват грешки, за които ще
се разплаща самия жител.
Освен това, този метод, давайки
широк простор за различни тълко
вания, в същото време представлява
широко поле За произвол на чинов
ниците на инспекцията, а последния
от своята страна ще подбуди към
изнудване на населението.
Разглеждайки въпроса за залепва
нето и унищожаването на марките,
новия закон в чл 44—52 установя
ва следующето:
- ■1. Залепването се допуска:
а) От дясната или лявата страна
на документа, при това когато мар
ките са много, залепват се една до
друга.
б) Марките се лепят така, че част
от съдържанието на документа да
минава през тях и
в) Марките се лепят вертикално за
да могат да бъдат разрезани на две.
Залепването ,на марките от дясна
или лява страна се допуска само за
документите и книжата, които се,
подават или поднасят в учреждения
та, или излизат от,]тех.
Залепването на марките така, че
поне чзст от съдържанието на-до! кумента да мине върху тях, се уста
новява за: полици, чекове, осигури
телни полици и заменяващи тях до
кументи, бонове, сола вексели, смет
ки, бордера, разписки, поръчител
ства и декларации за такива, дого
вори, контракти, медицински свиде
телства и т. н'.
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Документите, които се режат от ката се повтаря, до като се унищо
кочана (талона), с изключение на жат всичките марки.
к) Гербовите марки върху всяка
чековете, трябва да бъдат облепени
къв вид оповестителни книжа, ли
с марки в отвесно направление.
Най-после, обгербването на доку стове за меню и др. т. се залепят
ментите, които подлежат на копи предварително на чистата хартия, и
ране, може да се извърши след от- се унощожават чрез написване, откопирането Ши, като марките се за литографиране или печатане част
от текста на книжата върху им.
лепят на белото поле.
2.
Унищожението на марките л) Книжата, които, са внесени или
според закона трябва да става: изпратени от странство, но непреда) Като част от съдържанието ставени за обми^ване в митниците и
телеграфо-пощенските станции, не
мине вжрху марките.
б) Като се подпечатват марките може да се излагат публично нито
за документите или книжата, изхо в заведението, което ги е получило,
нито извън него, ако предварител
дящи от учрежденята.
в) Като се поставя върху марките но и независимо от броя не бъдат
печата на учреждението, което при представени на местната финансова
власт за заплащане таксата по зако
ема документа с датата.
г) Ако документа се издава от ча на за рекламата, като при това за
стно лице, което нема печат, то" уни плащане се и обгербват и марките
щожението на марките трябва да се унищожават с печата на сжщата
стане чрез написването вжрху им с власт.
м) Гербовите марки върху мест
мастило думата „унищожена“,
ните
акции, облигации, лозове, де
по начин, щото тази дума да мина
лове
и др. такива се унищожават
ва и през документа и през Мар
с
печата
на непосредствената фи
ката.
нансова
власт,
а по иностранните
д) Ако марките са залепени отве
сно, унищожаването се извършва такива — с печата ’ на митниците,
с полагане печата вжрху тях, или телеграфопощенските станции или
се напише „унищожена“ и след то държавните банкови учреждения,
чрез които са внесени, без обозна
ва се разрезваг на две половини.
чаване датата на унищожението.
е) Ако залепването е извършено
н) Гербовите марки върху разпи
след копирането на документа, уни ските по платежните заповеди, по
щожаването се извършва с написва щенските записи, паричните искания,
не вжрху им обяснителна бележка требователните ведомости и разда
„служи вместо договор (респ. раз вателните и изплащателни списъци,"
писка, поръчителство) за това се листове или сметки, се лепят на видно
обгербва като такъв, съгласно чл.. .. место и се унищожават с печата на
п. . .. на закона за гербов, налог“. учреждението, което изплаща су
Тази бележка обязателно се датира мите. Частните фирми, които нямат
и скрепя с подписа на лицето, кое печат, гербовите марки върху разда
то я направило. Едновременно с то вателните списъци унищожават с
ва върху копието трябва да се написване вжрху им думите „за из
отбележи с каква сума е обгербван платените заплати (надници) на . ..
оригинала. И тази бележка всякога души за време от .... до . . . “. Тази
се датира и скрепя с подписа на бележка се скрепя с подпис от ли
автора й.
което я е направило.
ж) Следуемите се гербови марки цето,
о) Залепването и унищожението
за вноските по спестовни книжки се на гербовите марки върху митнишзалепят вжрху операционните бе ките декларации и квитанциите за
лежки и се унищожават с част от внос и износ става от чиновника, на
текста на операционната бележка. товарен сжс сжбирането на митните
з) Гербовите марки върху копия и др. сборове.
та от лекарски рецепти и върху бе
п) Гербовите марки върху разни
лежките за ежедневни ръчни про съглашения, сключени в странство
дажби се. унищожава с написване и подлежащи на изпълнение в Бъл
вжрху им било с мастило или с гария, макар и да са в форма на
химически молив датата на внася кореспонденция, се унищожават с пе
нето сумата.
,
чата на непосредствената финан
и) Гербовите марки, които се съ  сова власт.
бират за дообгербване се залепят
II q такъв начин закона предвиж
върху белото поле на документа, да 15 вида погашения на гербовите
който се дообгербва и се унищожа марки. В едни случаи той се огра
ват с написване вжрху им бележка ничава само с печата, част от съ 
„за'дообгербване върху . . . . лв.“ държанието или с думата „унищо
Бележката се датира и скрепя с под жена“, в други —- с датата и под
пис на лицето, което я е извърши пис под марката, в трети — с дата
ло. Когато марките са много, бележ и печат, в четвърти — със сложни
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бележки включително до силките
към съответните чл. чл. и пунктове
на закона, като в същото време се
изисква датата на погашението и
подписа на лицето, което е напра
вило бележката; най-после, закона
предвижда даже случаи, когато бе
лежките трябва да се правят не само
върху оригинала, но и върху копия
та му. Изброените формалности за
кона увеличил още и с случаите,
когато унищожението на Марките
не се допуща от частни лица, а се
извършва изключително от длъж
ностните.
Всичко това, взето заедно, създа
ва такава бърканица за обикнове
ния- жител, щото той неволно, даже
при най искренно желание да из
пълнява нарежданията на закона,
ще нарушава установените формал
ности и ще попада под наказанията,
изброени в глава VI на настоящия
закон.
Без да се гледа на това, че осно
вата за своето гербово законодател
ство България получила от Русия,
(първия гербов налог бил въведен
на 9 юний 1879 г. в вид на „Вре
менни правила за гербовия сбор в
Княжество България“, утвърдено от
руския императорски комисар княз
Дондуков-Корсаков) все таки даже
и последнята е признала за невъз
можно унищожението на гербовите
марки да става, като се зачеркнат
по диагоналите и се постави датата
на унищожаването или печата на
съответното учреждение.
За държавата е важно, щото до
кумента да бъде обгербван със съ 
ответен сбор и марките да бъдат
унищожени, за да не бъдат изпол
зувани вторично при изплащане на
гербов налог, а това се постига на
пълно посредством гореказания спо
соб и в същото време той е дотол
кова прост, щото не предизвиква
абсолютно никакви затруднения при
прилагането му.
’ Като се вземе пред вид, че още
стария закон от 1904 г. (чл. 45) не
допускаше унищожението на Мар
ките да става с кръст или с някой
друг знак, и при това се знае, какви
големи затруднения ще срещне на
селението изобщо и търговците в
частност при прилагането на зако
на в новата му редакция, необходи
мо е незабавно да се ходатайствува
пред правителството за опростяване
начините за унищожаване, като се
допустне при всички случаи то да
се извършва снаписване върху Мар
ките датата и полагане печата на
учреждението (фирмата),. или пък
ако фирмата няма печат, с думата
„унищожена*. За закона пък тряб
ва да бъде безразлично, кой е из
вършил това погашение. Това хо
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датайство е още повече изпълнимо,
като се знае, че съгласно чл. чл. 43
и 47 на Министра на финансиитесе
предоставя правото да установява
и други начини за погашение на гер
бовите марки, ако те са целесъоб
разни и изпълними.
Професор: Т. Белмер.

НОВ й

ТУРЦИ Я

Пойната икономическа политика.
IV. Конгреса в Смирна.
Както ви показахме в предшествуващите писма, новите ръководи
тели на Турция, оценявайки напъл
но значението на икономическия
фактор, отдадоха особено значение
на въпроса за повдигането на мате
риалните условия на страната.
Но, както новата турска държава,
основана в Анадола, се осланяше на
турски елемент, също основателите
на тая държава ясно изразяват своя
та воля да сложат стопанството на
страната върху същия елемент. С
други думи казано, турската нацио
нална държава възнамерява да след
ва една изключително национална
икономическа политика, отблъск
вайки съдействието на нетурските
елементи в страната.
Ръководен от тази мисъл, комисарияга на народното стопанство
свика на конгрес представителите на
всички обществени категории турци:
търговци, занаятчии, работници и
пр. Целата страна беше представена
по околии, всека околия беше поканенена да изпрати по 8 делегати:
трима земледелци, един търговец,
един работник, един занаятчия и
двама представители на д-ва и банки.
Само околите, конто не беха икомически центрове, т. е. не съ д ър 
жат категориите и институтите, кои
то са повикани да изпратят делегати,
не взеха участие в конгреса.
Делегатйте беха длъжни да пред
ставят рапорт върху нуждите на
техните околии, след обстойното им
проучване. Циркулярната телеграма,
отправена от комисарията на народ
ното стопанство до вилаетите, каз
ваше :
„Делегатите ще бъдат избрани
измежду най-способните лица с до
казана интелигентност, ревност, или
талант. По никой начин техното бо
гатство не ще бъде взето под внимание‘‘.
Колкото за начина на избирането
им, ето що казваше самия циркуляр
по тоя случай:
„Делегатите ще бъдат израии от
комитет, основан от членовете на
търговските и земледелски камари,
както и от местната община.
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Комитета ще бъде председателствуван от най-висшия чиновник в
общината. Представителите на земледелците ще бъдат избрани изклю
чително между селяните“.
Защо се прави тая привелегия на
земледелците, не се знае.
Требва да се забележи при това,
че начина ' на избиране делегати
те изобщо подлежи на критика
чрез своя бюрократическа характер.
Но тъй като се касае за един
пръв опит, требва да бъдем снисходителни, Конгресистите беха многобройни. Близо повече от 1300 и
от двата пола. Така напр., работни
ците и чиновниците от гр. Смирна
беха избрали ханъмите Хаирие,
Емине, Шефика и Нигияр.
На конгреса присътствуваха гости
чужденци между другите диплома
тически представители на съветска
Русия и на Азирбейжан. Конгреса
беше пробудил интерес даже между
мюсюлманите в България. Така напр.
забелязваше се присътствието на
един член турчин от българския
парламент.
Този интерес беше толкова пове
че основателен, че през време на
всичкото траене на конгреса в про
дължение на осем дни, две изложе
ния бяха организирани, на които
взеха участие по-вече от двеста око
лии с различните си произведения.
Изложени беха, освен разни земл.
продукти и разни кожени изделия,
сапуни, килими, кутии от картони
и изобщо различни фабрични и за
наятчийски произведения. Освен те
зи, изложени беха разни художес
твени предмети от Измирския санджак и разни инструменти, електри
ческо и др. осветление, както и ин
дустриални предмети, изработени от
французкия институт за източна тър
говия.
Според програмата, съставена от
организаторите на конгреса, разни
те групи беха заели места в залата
по следния ред:
Работниците беха поставени на лево, търговците на десно, земледел
ците в средата, а занаятчиите между
земледелците и работниците.
Представителите на съветското
правителство и лицата, които ги
придружаваха, беха поставени пред
групата на работниците, а диплома
тическите представители на другите
държави зад делегатите на земле
делците и търговците.
Интересно ще бъде да се знае,
как функционира този стопански
парламент? Ние бихме направили
добре да дадем думата на един конгресист Джеват Ружди бей от Ца
риград :
.Конгресът в своето цело беше ка
то едно огледало, в което се отра
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зяваха различните икономически бед
ствия, от които страда нашата стра
на. В това огледало блесваха в вси
чката си голота всички наши нужди.
По този начин разискванията в кон
греса не беха за нас от голема пол
за. Всеки делегат, дошъл от един
край на страната можа да си съста
ви една конкретна идея за нуждите
на другите краища на страната. Ра
зискванията станаха по следния на
чин: конгресът поставяше на разисквание известен въпрос, после про
карваше в протокола мнението на
всека група по тоя въпрос, т. е. да
ли той биде приет или отхвърлен
от всека група единодушно или с
вишегласие.
Да допуснем, че групата на земледелците взе едно решение еди
нодушно или с вишегласие. След
това, |това решение се подлагаше
на гласуване от останалите групи,
като с подробности се показваше
резултата от гласуването, за да се
покаже на правителството, какво е
мнението на всека група досежно
тоя въпрос.
За изучване на разните въпроси
по един рационален начин, образу
ваха се комисии. Комисите беха вси
чко пет: земледелческа, 'търговска,
индустриална, трудова и морскотяфговска.
Комисиите предварително подла
гаха своите рапорти на респектив
ните им групи, от там отиваха в
председателството на конгреса, за
да бъдат разгледани в общото съ 
брание. Тъй като конгреса в едно
кратко време имаше да разгледа големо число въпроси, разискванията
ставаха от 9 часа сутринта до 12
часа и от 1 часа след обед до по
лунощ. Въпросите, които възбуди
ха най-оживени дебати, са следните:
десятъка, от групата на земледелците, въпроса за банките, протекция
та на местните въглища, за режията в групата на търговците; въпро
са за надниците и за организацията
в групата на работниците.
Пред вид на това, че решенията
на конгреса беха взети след зрело
обсъждание от делегатите, които
познават основно нуждите на наша
та страна, не се съмняваме ни ми
нута, че правителството ще ги взе
ме под сериозно внимание." Напр.
ние решихме, щото правителството
да възвърне, като даде предпочи
тание пред всекакъв друг дълг су
мите, заети от Земледелската банка,
да разшири кредита на земледелци^
те, като им отпуща заеми срещу за
лог, и им прави всекакви улеснения.
Земледелческата комисия изказа
желание, щото 2'/г °/о от приходите
на десятъка да бъде употребен за
образуването на селски банки. Но

Икономически Известия
това желание биде отхвърлено, както от групата на земледелците, та
ка и от целото събрание.
Делегата на Дарданелите Сезаи
бей енергично настоя, щото поне
житото за семе да бъде освободе
но от десятъка, но и това предло
жение биде отхвърлено.
Конгреса биде открит в Смирна
на 17 февруарий т. г. тържествено
лично от Мустафа Кемал Паша, кой
то произнесе една знаменателна реч,
трасирайки икономическата полити
ка, която требва да следва нова
Турция

ВЖТРЕШЕН ПРЕГЛЕД.
Събрание по закона за гербовия налог.

Брой 30.
фа „облагането с гербов сбор коре
спонденцията и писмата* (ал. 6), как
то и да се премахне забележка пър
ва към тази алинея.
Чл. 43 да се редактира така: всеко изменение и допълнение на нас
тоящия закон требва да стане чрез
Народното събрание, а не с запо
вед от м-ра на финансиите.
Чл. 44 до 52 да се редактират
така: унищожението на гербовите
марки става с написване думата уни
щожена и отбелезване датата на
унищожението или с печата на уч
реждението или фирмата и датата
на унищожението.
Чл. 64 да се изхвърли изцело.
Чл. 76 да се изхвърли, като се
замени с чл. 73 от стария закон, а
именно: на финансовите инспектори
се възлага да ревизират частните
кредитни, търговски и индустриал
ни магазин и заведения, дали находящите се в тех актове, документи
и книжа, подлежащи на гербов на
лог, са облепени с изискуемите се
гербови марки и въобще дали са
запазени предписанията на закона
за гербовия налог.
След това, взеха думата некои
от присътствующите. Некои от тех
намериха, че новия закон за гербо
вия налог като ли иде да анулира
службата на чековете. Имайки пред
вид обстоятелството, че всеки тър
говец е навикнал да работи с чек,
а в Англия, дори се предпочита че
ка пред парите, изказа се мнение,
да се даде тълкуване до Б. н. бан
ка, щото последното джиро да се
смета за разписка и да се обгербва.
Направи се освен това предложе
ние в смисъл да се иска един срок ог
3—6 месеца за .прилагането на за
кона без санкции или с слаби таки
ва. До тогава, тия, които боравят
с него, ще имат възможност да го
проучат.
Изказа се мнение за освобожда
ване търговската кореспонденция
от гербов налог. Нека се плаща
даже 3% върху стойността на фак
турата за реализирани сделки, но
кореспонденцията да не се облага,
заяви един от присътствующите.
На края се изтъкна, че събрание
то не носи демонстративен характер
и не се обявява категорично про
тив закона. То е убедено, че пра
вителството ще се вслуша в иска
ните от разните стопански съсловия
изменения и ще нареди потребното
за ревизирането на закона и нагаж
да нето му по начин, щото да бъде
ясен, справедлив и лесно приложим.

По инициативата на Варн. търг.
инд. камара, на 4 того бе свикано
събрание на търговци, банкери, ин
дустриалци и занаятчии в салона на
Военния клуб, на което проф. при
Вишето търговско у-ще г. Белмер
държа реферат върху новия закон
за гербовия налог.
Референчикът подробно разкри
тикува закона, като изтъкна неяс
нотите и стеснителните положения
в него, които са от естество да обре
меняват и спъват търговските сдел
ки. На края той предложи да се
направят с л е д н и т е изменения в
закона:
Чл. 1 да се измени по следния
начин: с гербов налог се облагат в
полза ьа държавното съкровище
разните документи и книжа, предви
дени в настоящия закон по именно.
Едновременно с публикуването на
закона, требва да се публикува злфавитен списък на всички документи и
книжа, които подлежат на огбербзане, като се посочи точно в какеи
сулчаи и в какъв размер те требва
да се облагат.
Чл. 19 да о с т а н е тъй, както
е. Требв& да се измени забележка
та в смисъл, че договора се облага
по сумата на главното задължение,
като не се взима в внимание разме
ра на сумата на неустойката. В слу
чай, обаче, че неустойката е повече
от сумата на главното задължение,
и ако договора не се изпълни, то в
такъв случай договора седосбгербва
за разликата ме.гду сумата на не
устойката и главното задължение.
• В чл. 34, алинея първа, трета и осма да се изхвърлят. Ог шеста али
нея да се изхвърли израза включи
телно и писма издадени от частни
лица. Забележка 2 към шеста али Събрание по новия занон за гербовия
нея да се изхвърли, както и забе налог в Варнен. стокова борса.
лежката към осма алинея.
На 7 того беха свикани на общо
b чл. 37 да се изхвърли парагра събрание членовете на Варнен. сто

Бплй 30.
кова борса за обсъждане въпроса за
неяностите и дефектите по прилагането на новия закон за гербовия
налог и |за начинът на техното от
странение. .
След продължителни дебати, съб
ранието реши да се избере една
6 членна комисия, която да проучи
най обстойно всички неясни пунктове
в закона и с един доклад да се по
моли Министра на финансиите да
направи нуждните изменения в него.
Помолен е Варнен окр. финан.
н-к да даде съдействието си на из
браната за целта комисия, като й
даде нуждните пояснения по прила
гането на некои членове от закона.
Решения на съюза на габровските про
мишленици по новия закон за гербовия
налог.
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ставителите на заинтересованите съ 
словия, за да се премахнат всички
ония стеснителни положения, които
затрудняват стоко-размената, убиват
производството, спъват кредита и
са от естество да повишат лихвата,
влошат още повече паричния пазар
и засилят скъпотияга.
2. Иска премахването на ония по
становления от закона, които ще
затрудняват приложението му (чл.
43) и позволяват вредното вмеша
телство на финансовата власт чрез
допускането да се претърсва частна
та кореспонденция (чл. 76) и
3. Апелира към търговско инду
стриалните камари да се изкажат
по стопанско-правното значение на
закона и настоят за основното му
проучване и изменение.
XXVIII редовна сесия на Варенската

Съюза на габровските промишле дрг. инд.-камара, с разрешението на
ници, като се занима с закона за Министерството на търговията, ще
гербовия налог, в събранието си на бъде открита на 30 того, 3 ча
30 априлий т. г. и като взе пред вид: са сл. пл. в помещението на Кама
1. Че една такава крупна рефор рата, със следния дневен ред:
ма с големо фискално значение се
1. Откриване на XXVIII редовна
извършва на бързо, без да е пре сесия.
длагана на проучване от компетен
2. Отчет за дейността на бюрото
тните в страната ни институти, ка- на камарата през 1922 година.
квито са търговско-индустриалните
3. Отчет за вървежа на Висшето
камари и без да са изслушени мне търговско училище.
нията на заинтересованите съсловия;,
4. Огчет за вървежа на Средното
2. Че на бързо приетия от На търговско училище.
родното събрание закон за гербо
5. Избиране бюджетарна комисия
вия налог не е, освен данък върху и комисия за проверка на главните
оборота в прикрита форма, който, отчети за 1920/1921 и 1921/1922
като косвен такъв, ще има за по финансови години.
следица едно ново заскъпване на
6. Одобрение някои протоколи на
живота, понеже всички документи и бюрото на камарата.
книжа по стокоразмената са силно
7. Гласуване бюджета на камара
засегнати;
та за 1923/1924 фин. година.
3. Че разпорежданията на поме
8. Консулската служба и организа
натия закон по кредитните опера цията на информационната служба
ции и книжа са от естество, както при нашите консули (реферат).
да спънат кредитното дело в стра
9. Нелоялната конкуренция (ре
ната и влошат още по-вече тежко ферат).
то положение на паричния ни па
10. Избиране съдии-помирители.
зар, тъй също и да затруднят цир
11. Приемане правилника за служ
кулацията на търговските ефекти и бата на бюрото за занаятите £при
повишат процента на лихвата;
Камарата.
4. Че с некои от постановленията
12. Разни въпроси.
му (чл. чл. 37 т. 6 и забележка 1-а
Отчет
на Габровската популярна банка
към него, 43 и 76), поради техната
за
1922
год.
непълнота и неясност, се дава въ 
зможност на недобросъвестни орга
Финансовите източници на бан
ни на властта да своеволничат с ко- ката се изразяват с следните цифри:
ристолюбиви намерения;
Общ капитал лв. 7755902 (през
5. Че, най-сетне, изобщо постано 1921 г. — 3962258) от който соб
вленията на закона са крайно сте ствен капитал (делове и запасен
снителни и трудно приложими за капйтал) лв. 2061430 (1921 г. — лв.
нашите условия,
1021123) и чужд капитал лв. 5694532
Реш и:
(2941135) или в % към общия ка
1.
Иска ново проучване и измепитал на банката.
Собствен капитал 26,6°/0 (25,8) и
нение на закона, като за него взе
чужд
капитал — 73,4% (74,2). Уве
мат предвид, както препоръчвания
та, конто ще направят търговско личението, почти с 100%, на дейстиндустриалните камари в страната вующия в банката капитал, говори
тъй и мненията изказани от пред за едно значително разширение дей-
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носта на банката, като отношенията
на собственици и чужди средства
остава еднакви и през двете години,
което обстоятелство изразява пос
тоянната финансова политика, во
дена от банката.
Резервите на банката възлизат на
сумата лв. 66930 (44523) или 3,25%
(4,45) от собствения к а п и т а л и
0,87% (1,1) от общия капитал на
банката — цифри, които показват,
че резервите на банката са още
твърде незначителни, за да могат
при случай даже на слаби сътре
сения да гарантират собствения или
общия й капитал.
Нека сега се обърнем към актив
ната страна на б?лзнса, за да видим
как тези капитали са инвестирани.
По-главните пе ра , наредени по
степен на ликвидитета, с а :
Каса (наедно с герб. и пощ. марки) лв. 71406 (196155); сконтирани
полици 1915781 (762754) и портфейл
лв. 3751876 (2279688);- текущи лих
вени сметки. 471098 (196715); заеми
пострадали занаятчии 316375 (337575)
Б. Ц. К. Б. ср-щу 51 запис 1272679
(260,822); движ. и недвиж. имоти
лв. 211275 (9737) и пр.
По-точното третиране на цифрите
изисква едно корегиране на актива,
главно портфейл и сконтир. полици
с сумата 80821,87, показала в паси
ва под перото «лихви и комисиони за 1923 г.
Нека в общи черти сега изслед
ваме отношенията .на пласиментите
и капиталите.
Собствения капитал на банката се
инвестира в влога при Б. Ц. К. Б.,
движ. и недвиж. имущества, заеми
пострадали занаятчии, както и де
ловете при Ц. К. Б., и съюза на
попул. банки. Чуждия капитал е пла
сиран по начин, който позволява
по-бърз ликвидитет, а именно: без
срочни текущи лихв. сметки лв.
4093585 в сконтирани полици и порт
фейл (5667157) Остатъкът от пос
ледната сума представлява пласимента на тек. безлихв. сметки 161053.
Спестовни влогове лв. 824650, сроч
ни влогове 271595 и т. н. При тия
отношения на пасивните и активни
суми, заключението че банката уме
ло отстранява голямите рискове на
опасните пласимеяти, е напълно оп
равдателно.
Рентабилитета на банката полу
чава своя израз в следните цифри:
Рентабилитета на д е л о в е т е 8°/0
(8°/0).
Год. чиста печалба към общия
капитал на банката 24% (2,2).
Год. чиста печалба към оборота
0,14% (0.16).
Въпреки увеличението печалбата
в % на общ. капитал, в % на обо
рота се показва едно намаление, ко-

Икономически Известия

Стр. 6.
ето ще се обясни с увеличените об
щи разноски (главно данжците).
При предположението, че банката
е в.жршила своите услуги главно в
средата на занаятчии—дребни тжрговци, общото впечатление от ба
ланса й е добро.
Износят през Варненската митница за
м. март 1923 година.

През м. март т. г. през варнен
ската митница с я били изнесени
21,115.380 кгр. на обща стойност
150,910,359 лв. срещу 11,282,752 кгр.
за 88,510,443 кгр. за месец февруарий с. г.
По джржави по-големите количе
ства се разпределят така: за Тур
ция 6,883 156 кгр. за 55,019,922 лв.,
за Франция 6,704,820 килограма за
50,858,064 лв., за Гжрция 3,149,058
кгр. за 22,187,827 лв., за Италия
3,593,645 кгр за 17,833,465 лв., за
Холандия 478,570 кгр., за 2,632,000
Германия 108,299 кгр. за 211,132 л в ,
за Чехословашко 68,758 кгр. за
I, 343,423 лв. и т. н.
По-главните изнесени артикули еж:
жито 4,236,252 кгр за 30,317,945 лв.,
царевица 11,662,924 кгр. за 59,466,081
лв., леща 251,491 кгр. за 2,183,206
лв., боб бял сух 1,542,345 килогра
ма за 11,582,504 лв., брашно пше
нично № 0 1,821,800 килограма за
19,757,171 лв., семки тиквени 69,832
кгр. за 731,272 лв., яйца 2026 каси,
за 11.990,800 лв., кокошки 25,155
кгр. за 866,185 лв., свини 368 глави
за 1,089,445 лв., кашкавал полски
II, 018 кгр. за 798,900 лв., тютюн
баши баалж 68,758 кгр. за 1,343,423
лв., кожи заешки 6,631 килограма
за 1,448,625 лв., четина свинска 1,764
кгр. за 529,920 лв. и други.
Протестирани
I*“ иарата.

*.

полици в района на ка-

През м. февруарий т. г. в района
на Варненската тжргов.-индустризлна камара (без гр. Разград) са про
тестирани 733 ^полици на обща су
ма 5,229,300 лв. По-големите коли
чества и суми падат на: Варна 173
броя 1,942,000 лв., Тжрново 93 броя
653.000 лв , Провадия 81 броя 452,000
лв., Габрово 71 броя за 389,000 лв.
и 1 брой за 50,000 италиански ли
ри, Шумен 87 броя 476,000 лв. и т. н.
През м. март т. г. броя на про
тестите (без градовете Разград и Тж
рново) вжзлиза на 823 на обща су,..ма 5,355,000 лв. По градове те се
разпределят така: Варна 231 броя
1.844.000 лв., Провадия 111 броя
759.000 лв., Шумен 86 броя 458,000
лв , Г Ореховица 51 брой 281,000
лв., Габрово 94 броя за 648,000 лв.
и 1 брой за 50,000 италиански ли
ри, Павликени 34 броя за 322,000
лв. и т. н.

Отчет на Софийската фондова борса
за 1922 г.

Както в миналите свои отчети, тжй
и в тоя за изтеклата 1922 г., Управителеия ежвет на Софийската фон
дова борса дава изчерпателни и
сравнителни сведения и резонни
сжждения : 1) вжрху общото стопан
ско ежетояние на страната, 2) ак
ционерното дело, 3) ценни книжа,
4) камбио, с едно стегнато изложе
ние до финансовия министжр за ко
лебанията на курсовете, и 5) ежетоянието на борсата. Отчета се завжршва с две таблични приложения
за борсовите сделки и борсовите
курсове през 1922 година и с една
добре изработена диаграма за кур
совете на камбиото ца борсата през
сжщата година.
Консомацията на месо в Варна. } ■f <7

През изтеклия м. април т. г. в
градската скотобойна е бил изклан
следното количество глави добитжк
за консомиране: волове 149 глави
20,706 кгр., волове бикове 3 глави'
545 кгр., крави 88 глави 8032 кгр.,
телета 24 гл. 1600 кгр., биволи 35
глави 5922 кгр , биволи-бикове 1 гл.
223 кгр., биволици 32 гл. 4924 кгр.,
малачета 3 гл. 293 кгр., агнета 10841
гл. 42056 кгр., ярета 516 гл. 2266
кгр., свини 28 гл. 1875 кгр., или вси
чко 11720 глави с 88,442 кгр.
За поржчаните стоки от окупираните
германски области.

По повод постжпките направени
от страна на Варненската тжрг. инд.
камара пред М-стаото на вжншните
работи и онова на тжрговлята за
издействуване разрешение от француските окупационни области в Гер
мания за свободен износ на порж
чаните от бжлгарските.тжрговци сто
ки преди окупацията, последното с
писмото си от 30 м. м. отговаря, че
е подкрепило ходатайството на ка
марата пред М-ството на вжншните
работи.
Международна изложба за изобретения
и индустриални бревета в Торино.

Брой 30.
Нови телеграфи пощенски станции.

В селата Устина (Пловдивско) и
Гензово (Видинско) от 20 април т.
г. са открити телегр.-пощенски стан
ции с огрзничено телеграфно дей
ствие и с прием за сега само на
проста и препоржчзна вжтрешна и
международна пощенска кореспон
денция. В село Гензово се приемат
и телефонограми, написани аа бжлгарски език до 50 думи и между
градски телефонни разговори.
Състоянието на зеиледелието в Дреновско.

Сжобщават нч от Дреново, че
всички видове сеитби са в много
добро ежетояние. Засилено садене
на нови американски лозя и нови
тютюневи сеитби. Болести по добитжка нема. Цени: агнешко месо от
25—30 лв. кгр.; млеко пресно 7 - 8
лв. кгр.
Занаятчии, вземете си бележка по гер
бовия налог.

Според новия закон за гербовия
налог, който влезе в сила от 1 того,
ще трябва да се обгербват следните
книжа, както следва:
Заявления за явяване на майстор
ски изпит с 3 лева ;
Заявление за искане майсторско
свиделелство по чл. 88 от закона за
О. П. 3. сжщо с 3 лв.
Тжжби за обжалване, постановле
ния на глобени занаятчии с по 3 лв.
и двата екземпляра.
Удостоверения за калфи и май
стори с 7 лева.
Свидетелство за майстори и за
свжршен курс с 7 лв. гербова марка.
Поправка. В брой 29 стр. 8 в гра
фата „очакват се да пристигнат па
раходи“ е пропусткато да се отбе
лежи, че параходите ,Йегас1еа“, ,ТаЛ151ег“ „Wigmcre“ са от агенция
Ератия Золас. Просим извинение.

Концесията Честер.
Конфликта между Турция и Франция.

От 8 до 30 септември т. г, ще се
В последно време в европейския
ежегои в гр. Торино (Италия) меж печат се заговори за един конфликт,
дународна изложба за изобретения породил се между Турция и Фран
и индустриални бревета.
ция по повод концесията, дадена
Подробни сведения вжрху вжпрос- от турското правителство на амери
ната изложба интересующите се мо канеца Честер. Пред вид важността
гат да добият от италианското кон на вжпроса, считаме за необходимо
сулство в града ни.
да запознаем читателите си с сжщносга на тоя конфликт.
■Iggjgjg! 11gWtfWgWBg
Телефон 121 Ег&жЛИГ
Адмирал Честер, представител на
една група американски капитали
ПЕЧАТНИЦА ЗОРА
сти, успе да получи концесията за
:н аем ател :
постройката в източния Анадол на
I I Вечатарска Ороизз. Кооперация „Е ш пао'
4,385 километра железопжтни линии
в АР НА ^
от които 3,290 ззджлжителни и
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1,095 факултативни, както и на две
пристанища в Юмурталък и Сам
сун.
Освен това, с тая концесия се да
ва изключително право на компа
нията „Честер и Кснеди“ да експло
атират мините и кариерите, разпо
ложени на едно разстояние от 20
клм. на десно и на лево от проек
тираните железопътни линии.
За да имаме по-пълна идея за
значението на проекта Честер, тре
бва да отбележим, че новата желе
зопътна мрежа се доскосва до Че
рно море в два пункта: Самсун и
Трапезунд и да свърже Ангора, ко
ято в настоящия момент само към
запад има железопътно сношение, с
Ерзерум към изток. Тая мрежа вклю
чва в себе си също една линия,
която ще върви направо от Мосул
до Черно море и ще конкурира на
известната багдадска линия.
Най-после една клауза в догово
ра предвижда преобръщането на
Ангора в голема столица.
На късо, касае се за експлоати
рането на целия Анадол.
Естествено е, че подобен проект
не можеше да не възбуди съпер
ничеството на заинтересованите д ъ 
ржави, което и стана.
Французкото правителство отпра
ни енергичен протест против конщесияга Честер, която накърняваше
интересите на Франция.
В какво се състои рекламацията
на Франция?
През 1914 г. Турция сключи ед
но икономическо съглашение с Фран
ция, по силата на което, Франция
отпусна на Турция един заем от
.800 мил. фр., от които 500 милиона
беха веднага внесени.
В ззмена Турция даваше на Фран
ция концесии за постройката и ек
сплоатацията за един срок от 30 го
дини от линиите Самсун—Сивас—
Карпут—Аргана—Битлис—Ван и отСивас—Ерзинджан—Пакарич, плюс
постройката на некои пристанища,
между които и Самсунското.
Съглашението не предвиждаше
никакви концесии на мини, петрол
ни извори и не ангажираше Турция
в нищо, относящо се до експлоата
цията на нейните надземни и под
земни богатства. Съглашението би
де ратифицирано на В април 1914 г.
Едно франц. д во — „Главната же
лезопътна режия“, бе изпратило ин
женери, които съставиха плановете,
получи и гаранция,. депозирана в
отоманската банка и се започна ра
ботата. Обаче, поради обявяването
на войната, делото остана недовър
шено.
Сега концесията Чесгер иде да
денонсира de facto, по раншното съг
лашение ,с Франция.
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По тия случаи генерал Пелле, вър
ховен комисар на Франция, по за
повед на правителството си, връчил
протестационна нота на представи
теля на Ангора.
Турците отговарят, че концесията
Честер е един чисто домашен тур
ски въпрос. Но главния аргумент,
на който те се позовават за езое оп
равдание, е тоя, че съглашението
с Франция през 1914 г., не бидей
ки ратицифицирано от народното
събрание, нема никаква стойност.
Французите, обаче, твърдят, че въп
росното съглашение е било ратифи
цирано на 1 май 1914 година, и че
никакво събрание от каквото ес
тество и да е то, вътрешно или
в ъ н ш н о не може да анулира
дългът от 500 милиона лева на
Турция към Франция, направен в
свръзка с въпросното съглашение.
Също Турция не може да отнеме
една концесия, дадена като условие
на тоя заем на едно французко д-во,
което започна изпълнението на кон
тракта си и е готовЬ да довърши
окончателно изпълнението му.
Никакво народно събрание нема
право да откаже подписа на Турция,
даден при подобни условия. С тоя
въпрос са свързани, както морал
ните, така и материалните интереси
на Турция.
Турската преса единодушно по
държа правителството, като одоб
рява концесията „Честер“. Вестник
Tevhid—i—Efkiar като говори, че ни
каква чужда сила не може да интервенира в никоя от вътрешните ра
боти на Турция, отива по-далеч,
като заявява, че Франция днес не е
в състояние да възстанови собстве
ните си страни, разорени от наше
ствието на германците, камо ли да
намери пари за постройката на ли
нията Самсун — Сивас. Французката
преса, разбира се, отбягва атаки
те на турските вестници, като опро
вергава техните твърдения.
Французското правителство е про
тестирало по тоя повод и пред Ва
шингтонското правителство, разгле
ждайки тая концесия, като изнасил
ване на френско-турското съгла
шение от 1914 год.
Английското правителство не за
късня също да се присъедини към
протеста на Франция пред Вашинг
тон в защита на интересите на ан
глийските финансови кръгове, заин
тересовани в експлоатацията на
петролните извори в Мосул.
Обаче, американската преса одо
брява напълно концесията „Честер“
като заявява, че правителството ще
■подкрепи тая концесия, въпреки
протестите на Франция и Англия.
При една атмостфера, пълна с
ядове и умрази, започва Лозанската
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конференция, от която се очаква да
донесе мир на балканите.
МАКЕДОНИЯ.
За Солунската свободна зона.

. Гръцките вестници „Етнос“ и „Емброс* от 22 и 23 април коментират
с особно задозолство, както съоб
щава „Трговински гласник“ от 29
април, новите изявления на гръцкия
представител в Белград, Александрис, по въпроса за сръбската сво
бодна зона в Солунското пристани
ще. Тия вестници сметат, че с тия
изявления са направени максимал
ните отстъпки от гръцка страна. Не
липсва желание от тяхна страна да
•убедят, сърбите, че тия големи жерт
ви се правят от голямо приятелство
към сърбите н от желание за про
дължение на съюзнишките връзки,
които са се оказали тъй полезни за
запазване на придобитото през вой
ните.
Обещаните отстъпки се свеждат
към допущане в ограничен размер
сръбска митническа администрация
в свободната зона, както е допустнала Италия в Триесткото приста
нище; Гърция, обаче, не се съгла
сява да допустне в същата зона
сръбска жандармерия и сръбски
началник на порта.

Движение не периодите.
Пристигнали параходи:
от миналата седмица:
Пар. „М онтенегро“ с: прана вълна
22441 кгр., ориз 7 6 5 0 0 к гр , кафе
1488 кгр., синка 4300 кгр., бои 6570
въжета 941 кгр., памучна прежда 42076
кгр., конци 7534 кгр., агнешки кожи
6 0 9 3 кгр., лимони 14120 кгр., сяра
3 0 0 0 кгр., машинария 2 0 0 0 кгр., меди
каменти 600 кгр.
Пар. „Дромор“ с: тенеке 40835 кгр.,
галванизирана ламарина 12165 кгр., син
камък 42535 кгр., медна ламарина 19015
кгр., прежда памучна 68625 кгр., па
мучна манифактура 38 7 3 9 кгр., ленено
масло 4470 кгр., шевни конци 805 кгр.,
мушама 860 кгр., сода бикарбонат 3830
кгр., калай 1525 кгр., галванизирана
тел 1010 кгр., маслини 7500 кгр.
Пар.
„Бупгария“ с: манифактура
1486 кгр., железария 2 4 0 3 к гр, сода
каустик 10410 кгр.
Пар. „Ж а к Ф рейсине“ с: мушама
5397 кгр , прежда 29138 кгр., памучна
манифактура 17961 кгр., автомобилни
части 1230 кгр., ориз 25812 кгр., мас
ло 11899 кгр., вълна 41583 кгр., кни
га 21 0 9 9 кгр., лимонтузу 6194 кгр.,
сапун 13270 кгр., лика 9638 кгр., ко
жи 71697 кгр, боя 27647 кгр., олово
2 0 0 0 кгр., пръскачки 7612 кгр-, воде

Стр. 8.
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s/s „W ig m o re “ — 15.V .
нични камъни 4 4 8 0 кгр., стъклария
s/s „Tunisier* — 3 0 .V .,
5 3 8 0 кгр., фастъци 2489 кгр. химикали
s/s „P hrygia“ — 2 4.V .
10000 кгр., екстракт 23 6 0 8 кгр.
s/s „ S ip ta h “ — 2 5 .V.
' Пар. „Ем апарк“ с : железария 2 4 5 3 5
кгр., сухи кожи 4 1 9 8 9 кгр., солени ко
Агенция „Братия Трояно.“
жи 7347 кгр., гвоздеи 19165 кгр., баs/s „Stad Laandaur“ кжм 12 того.
кжр 15402 кгр., машинария 818 2 2 кгр.,
s/s „M aid of C rete“ стоките му ще
боя 4 0 8 6 кгр., часовници 2981 кгр.,
се трамбордират в Цариградвитриол 2735 к гр , газов мотор 3465
кгр., електрически артикули 8239 кгр.,
калофон 10965 кгр.. порцелан 4881 кгр.,
игли 7 1 2 к г р , плюш 5 04 кгр., манифактура 2 2 6 9 кгр. железна тел 11766
Обзор на тържището.
кгр., английска сол 5 0 5 0 кгр., сярна
9 май 1923 г.
киселина 5 3 8 8 Кгр , киселина 1206 кгр.,
Положението.
Причините,
неедно
биволски кожи 5201 кгр.
кратно отбелязани и подчертани на
1 май, пар. „Ц ар Ф ердинанд“ с: ли
мони 1500 кгр., рибено масло 2 5 6 3 кгр.; туй място, продължават да тегнат
върху пазаря, създавайки из ден в
манифактура 2 30 кгр., ч е л и к 3478
ден по големи затруднения и за
кгр., прежда 390 кгр.
производители и. за търговци. Кри
Пар. „София“.
- г
4.
V пар. „ р е кто р “ холанд. знаме с:зата захваща да става по-остра ка
сухи кожи 13190 кгр., солени кожи то за усилването й не малко благообезпокоителните
19318 кгр, масла 11977 кгр., картофе приятствуват и
но брашно 5000 кгр., херинги 4200 кгр. слухове за ходът на работите в Анадола и другаде.
5.
V пар. „Корниапия“ под италиан.
Колониал. Казахме вече, че цените
знаме с : манифактура 11965 кгр. сла
мени шапки 1026 кгр.. памучна прежда на разните артикули далеч не съ1374 кгр. вжжа 12662 кгр , солени ко ответствуват на паритета от стран
жи 5 9 8 0 кгр,, галантария 491 кгр., гли ство, а са по-скоро продукт на царящето безпаричие и като така не
коза 2 3 1 0 0 кгр., кжна 1077 кгр., хинин
може да се предвиди до колко ще
6 0 0 кгр.. кожи 3 2 6 4 4 кгр.
трае сегашното състояние.
6. V пар. „България“ бжлг. знаме.'
Днешните цени приблизително са
Пар. „Вири Ф рейсине“ франц. зн.
следните:
Пар. „ Ж а к Ф рейсине“ франц. зн.
Захар на бучкч 39 — 39’50, захар
Пар. „В арна“ бжлг. знаме с : маши-:
ситна 35—35‘50, кафета 77—80—85,
нария 3 0 0 кгр , манифактура 1200 кгр.,
масло дървено 58—60—65, маслини
памучна прежда 6 88 кгр.
24—25—30 до 34 лв.; памучно мас
7 . V пар. „София“ .
ло 5 4 — 55, пипер чер 55—58, чер
Пар. ;Ф р и ж и “ фр. знаме.
вен 25—28, канела 80—85, къна 80,
Пар. „Григорий Ч ичерин* — руско
лимонова кислота 110— 115 и 124—
Сжветско знаме.
125, сапун бял 32 — 34, марсилски
8. V пар. „Патрас“ — итал. знаме.

Заминали параходи:
1. V пар., „М онтенегро“.
2.
V пар. „Булгария“ с 8 7 1 2 0 кгр.
Цариград.
4 .V пар. „София*.
Пар. „р екто р “ .
7 *V пар. „София“.
Пар. „Корниапия“.
Пар. „Ннри Ф райсине“.
Пар. „Ж а к Ф рейсине".
8.V пар. „Варна* с пжтници за Новоросийск.
Пар. „Цар Ф ердинанд“ с 2 0 0 0 0 кгр.,
лук, 4 5 0 0 кгр. кашкавал за Цариград.

Очакват се да пристигнат
параходи:
Агенция „Сервици М аритим и.“
Пар. „Константинополи* на .15 т. м.
от Марсилия и Генуа.
Агенция „Лупудопуло“
Пар. „Клонтарф " на 2 5 .V .
Агенция
П айкурич.“

, П ар. „Серес“ на 2 1 .V .
Агенция „Бр. Золас.“
s /s „Heraklea* към 15.V .

950—980, сода за пране стотях кгр.
Бикарбонат 11—12, тамян 75—80—
85, фъстъци червени 32, ядки 34,
бахар 65, калай 165, книга амбалаж
за
на 16—16-50, синка 35 — 45, рафия
15—17, син камък 19 — 19 50 лева,
джамове белгийски 900—1500 и пр.
Прежди и манифактура. Движението
през настоящата седмица е по-живо,
ала цените по-низки и то не толко
ва поради спадането на чуждата ва
лута, колкото поради безпаричието
в пияцата.
Днешните приблизителни цени са
следните:
Прежда есмер пресукана балде'рстон база 8Дз лв. 660 и всички по
горни нумера с по 15 лв. повече;
Прежда италиянска пресукана „Америка“ I база 12 лв 650, италиян
ска II Индия 4/ю лв. 540, английска
кастърлия кьврак 18/г4. лв. 900, ан
глийска кастърлия 28/зб „ 1250, ан
глийска
„
38
„ 1300-1350
англинска
„
40 „ 1400.
Сулана: есмер I
лв. 480
„
кастърлия
„ 560
Боялии сулан индиго „ 660

Бпой 30.

къврак иеиго „ 860
Тире за чорапи, кутия 900 гр. лв. 250
Вата италиянска кгр.
,, 47
Манифактура: басми „Потер I ярда
30 лв., батиста 27*50, хасета 75 см,
ярда 20, 85/so см. лв. 28 по доброка
чествени 90 см. лв. 30—33, мермер
за забрадки от ж/ш — 115/115 см. лв.
23—30 ярда, оксфорди чуждестран
ни 25 -3 0 лв. метр, сатен цветен
30 лв. ярда, сатен.черен 75/so см. 30
—50 лв. ярда, двоен 140 см. 70—80
лв. ярда.
Платна бъ та реки от фабриката
на Акц. Д во „Текстил“: № 3750 лв.
26, №• 8150 лв. 27-50, № 4250 лв.
28, № 8250 лева 29, № 11150 лева
33-50, четворно № 9025 лв. 28'50,
хам № 400 лв. 15-50. № 5650 лева
19-50 № 6250 лв. 25 50, кабот 140с/м. лв. 52, оксфорд тъмен лв. 30,
светъл 29 и материя лз. 27, .при тен
денция на спадане.
Железария. По същите причини,,
които изтъкнахме по-горе, ценитепретърпяха спадане.
Днешните цени са:
Обло 8-50—9 50 и трансмисионото 10—12 лв., шина 8—8-50, квад
ратно 9—11, халкалък, наллък подковно 8—9, ъглово (Винкел) 10—12,чемферлик 11— 12, ламарина черна
13—14, галванизирана 24—25, гвоз
деи 16—16-50, стомана граф Турн 28,,
цинк на листи 36—38 лв. кгр.

Варненска стокова борса.
9 май 1923 год.
Положението. Било е и други път
време когато пристиганията на борса
та да са биле тъй слаби и ограничени,;
ала надали можем да зарегистрира
ме в миналото случай, когато купу
вачите да са били тъй продължи
телно безохотни, както сй сега. Експортйорите, почти, не се интересу
ват вече от борсата, а покупкитестават за нуждите на местните мел
ници. При туй състояние на рабо
тите лесно обяснимо е голямото въ з
държане на продавачите от вът
решността, които при малко по-усилено товарение, не биха добили и
сегашните цени.
В понеделник.на борсата беха из
ложени 4 вагона зимница и 4 вагона
ръж, първите продадени по 540—
550 лв. стотях кгр., а царевицата по
365—376 чв. стотях кгр.
Днес
борсата беха изложени
зимница 4 вагона, продадени по 530'
лв. стотях кгр. при тегло 75-200 и
8/а чужди примеси, от гара Каспичан
най-висока цена и 500 лв. °/° при
тегло 75-200 и 10/2 чужди примеси,главнива, от гара Мъртвица — найнизка цена.
Спадане 15—20 лв. на % кгр.
Другите артикули без пристигане^
и без търсене.

Брой -30,
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РАЗПОЛАГА ВСЯКОГА С

Р Ш Ш И СЛ1НЧ0ГЛЕДОВИ МАСЛА
Производство иа собствената за растителни масла фабрика в гр. Попово.
ЗАКУПВА всякакви количества семена
за растителни масла.
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Телеграми: „ЖЕЛЕВ“ ,

ЖЕЛЕЗАРИЯ 5АКЖР - КОЛОНИАЛ
-

Телефон № 198.
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РАЗПОЛАГАТ СЖС СЛЕДНИТЕ ГОТОВИ СТОКИ:
Ж елезари я:
ПУТРЕПИ 8/24 с.м., шина, наллък, халкалък, чемберлик, четвъртито 6/40
м. м, ъглово 20/45 м.м., обло 6/82 м.м. и за трансмисии всички размери.
Гвоздеи пжлен чешит; стомана граф Турн 1-во качество, цинк . на листи, бакър
на джна и на листи.

БЕЗИР 1-во качество английски.

На п ж т

ишдатв

Гвоздеи, бакър. железария всички видове и размери, шведско желязо за брадвари и подковни гвоздеи; пории, ости винтер, ламарина галванизирана и пр. 4— 5 ffjj
-ишяшяд^а“
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ВУЛКАН“ АКЦ- Д-ВО-ВДРНА
■За телеграми „вулкан“.

Т е л е ф о н : № 110.

Фпбрикувп и постоянно има в депозит:

ЛОПаТКН за смет (фараши)
Санове и Вкршници
Подкови с 4, 5 и 6 дупки
Панти - кюшелици

Бодлива тел галванизирана
Тегла чугунени от 100 гр. до 50 кгр.
ПурНН тип „Винтер“ № 4 — 10
Лопати и лизгари
Лопатки за вжглища

ШШТИ— ангропати № 7 — 12

Инсталира и ремонтира всякакви индустриални н земледелски ма
шини и отлива от чугун и други метали всички машинни части.

Барух & Витали Барух
Телеграми: „Барух“ .

ул. „Веслец1' № 16.

Телефони: 1627, Халите 39.

Рафаел Барух — Варна | Ж ак Ш. Снди—Пловдив
Телеграми: „Барух“.

Телефон 151.

ул. „Епископ Софроний“ № 4.

Предлагат следните ГОТОВИ в склад стоки:
Кжврак .три сжрдца“ и „три лопати“.
Сулани : есмер, кастарлии, боялии.
Севинг и Тира за чорапи.
от прочутата италианска фабрика

Щ Торби ютени нови за брашна, трици
ш и пр., всякакви размери и тежини. . '
Цз Зебла и специално за амбалаж на тюш тюни. Влгжа, канапи, конци и пр.

— — „ М Е Р И Д И О Н А П Е“ ..—
v
= италиянски.
—
Басми шампосани. Мерино черно. Крепони, фулари, сержове, фистанллщи и др.

Продажба на едро -

само на бали.

винаги най-износни.
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