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БАЛАНСЪ И ДАНЪКЪ.
(Продължение отъ брой 9).
Центърътъ на гол-Ьмия балансовъ
Ограничението на преприятието
проблемъ заема въпроса за оценка не е въ интереса нито на търгове
та. Оценката на единъ предметъ мо ца нито на народното стопанство.
же да се предприеме отъ различни Особенноза днешното стопанско по
гледни точки и за различни цели. ложение на България, всеко огра
Поради това различие, именно, сме ничение н а търговия и произ
принудени да приемемъ два вида водство може да бъде съдбоносно
баланси,^които споредъ вътрешната Остава най-рационално третото средси същность требваше д а б ъ д а т ъ во — увеличение на капитала. Това
разделени единъ отъ другь: иму- може да се извърши или чрезъ из
щественъ и приходенъ балансъ, а ползуване на общия паричеиъ папри тия. два вида, меродавна роля заръ, който е достъпенъ само ак
при оценката играе различието меж ционерните дружества и който но
ду търговското и данъчно право.
си съ себе си всички рискове на
Въ обласц>та на въпроса з» оцен днешнигЬ валютни отношения, или
ката, -обаче, играятъ съществена ро да се използува банковия кредитъ,
ля други две балансови явления: който съ своята краткосрочность е
преди всичко въпроса за резервигЬ съвършенно палиативенъ за цельта,
до колкото тЬ с ъ плодъ на едно или да се използуватъ' частнигЬ
подценяване и въпроса за аморти- средства на предприемача, което редко може да стане или най-посл-Ь да
зацииигЬ. '
се достави нуждния за подновява
Въ тЬсна връзка съ въпроса за
нето капиталъ отъ собствената пе
рерервигЬ и амортизациите стоятъ
чалба на предприятието. Тукъ оба
идеите за подновяването (възстано
че се намиса данъчното законода
вяването) и риска.
телство и тукъ изпъква неговата ро- ’
Търговскиятъ методъ за изчисле ля за народното стопанство.
ние на прихода почива на основната
Върховенъ принципъ на данъка е.
мисъль за продължение и понататъкъ да обхване материалната печалба на
стопанската дейность на предприя едно предприятие. Тогава обаче,
тието, т. е. за непрекъснатото въ з възможносгьта да се отделятъ отъ
становяване запаса отъ стоки и су печалбата съответните суми за под
рови материали, както и за подно новяване почти се унищожава.
вяване на изхабените средства на
Требва значи или да настъпи ог
производството.
раничение на предприятието или пе
Въ нормални времена за тая цель чалбата постоянно да се увеличава,дае достатъчна нормалната печалба', нъкътъ да се прехвърли върху кон
която въ края на годината се явява суматора, а съ това паричната кри
въ чистото имущество, което съдър за да се изостря, инфлацията да
жа най-малко първоначалния капи- расте.
Нашите закони за данъка върху
талъ и разходите за годишната из
дръжка на предприемача. Повишътъ общия доходъ, както и закона за
върху
дружествата
ли се обаче цените требва неминуе д а н ъ к а
мо или реалниятъ базисъ на пред не допущатъ резерви за подновява
приятието да се ограничи, вследст не, т. е. такива спестявания отъ пе
вие на невъзможностьта вече да се чалбата, назначението на които ще
доставять същ ите количества стоки бъде да доставять една излезла ве
и запаси, или да се отстрани отъ че отъ употребление имущественна
действие некоя машина, за замест часгь, при предположението, че тя мо
ването.на която предприятието не же да се купи вече на една цена
ще разполага съ средства, или най- много по-висока отъ оная, на която
по-рано е била доставена.
после да се увеличи капитала.

(Л и

ь Годишен. . . . . .
Полугодишен . . . .
Чужбина (годишен). .

100 лв
60 .
140 .

I стр. 600 лв. — V . — 300 лв.

V.

.

180 . — V. - 100 .

Германското данъчно законода
телство отчасти е разрешило въпро
са, като въ чл. 59 на имперския законъ за данъка върху дохода (Reichs
einkommensteuergesetz) признава като
загуба 40% отъ костуемата цена на
новодоставената машина, съ което
фактически се образува една резер
ва за подновяване. Тоя начинъ на
разрешение въпроса, който намира
приложение и въ закона за данъка
върху дружествата, (Korperschaftsteuergesetz) се счита за незадоволителенъ,
тъй като чрезъ него ненапълно мо
же да се осигури доставката на часгьта отъ постоянните средства б е з ъ
да бъде изложено на сътресения са
мото предприятие. Правилното тре
тиране на въпроса отъ страна на да
нъчното законодателство изисква
щото последното да се откаже отъ
безогледното отричане на всички ре
зерви, и допусне като необлагаеми
ония, назначението на които е да
се поддържа сголанската дейность
на предприятието поне въ единъ опредЪленъ обемъ. Въ такъвъ случай
се иматъ предвидъ резерви за под
новяване не само на постоянните
средства, а и на оборотните, немедлената доставка на които е необхо
дима за подържане нормалната дей
ность на предприятието.
Рискътъ, т. е. опастностьта за ед
на бъдеща загуба е по една естест
вена необходимость свързанъ съ
същиостьта на търговското пред
приятие.
т
Тоя общъ рискъ въ никой балансъ
не получава конкретенъ изразъ (въ
форма напр. на обикновена дробь,
или отношение на числа както мате
матическата вероятность)
Въ приходния балансъ той се про
явява въ висшия търговски прин
ципъ, бъдещи печалби да не се балансиратъ, именно поради обстоя
телството че rfe носятъ съ себе си
общия конюнктуренъ рискъ.
При имуществения балансъ риска
играе роля при въпроса за рентибилитета, чрезъ който се определя
фирменната стойность на предприя
тието, той се явява значи като фак-
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' торъ при оценката на преприятисто
като едно цЬло
Идеята за риска влияе' на.отдел
ните балансови пера до .толкова до
колкото търговеца мисли за- ония
скрити резерви, които
тия пе
ра съдържате или до толкова-до
колкото той мисли да ги създаде.
Това особено приляга за предмети
т е на оборотния капиталъ, при
който една промяна въ конюнк
турата , се чувствува най-бърже и не
посредствено.. :
В ърху това именно почива стре
межа въ времена на силно колебли
ви цени, като днешните, и то преди
всичко при стоките този рискъ да
не се пренебрегва, сжщо обаче и
, за дебиторите, ефектите, както и
"за кредиторите, особенно въ време
на на валютни подобрения.
Предаидлйвиятъ търговецъ и тукъ
ще иска да спести, суми за да оси
гури по-нататъшната дейность на
предприятието.
Специалниятъ рискъ върху отдел
ните балансови пера се
явява
като сжщественъ елеменъ на оцен
ката, значи се обръща въ въпросъ
на оценка. Какъ треба да бце^я сто
ковия си запасъ за да предвидя
ония рискове, на които е изложена
стоката, какъвъ да бжде размера делкредере за да се избегнгтъ сътре
сенията при евентуално несъбиране
на часть отъ вземанията.
,
Резервите сж части отъ чистото
имущество. Откритите резерви иматъ
сжщия характеръ както сметката
капиталъ и приходъ. Това сж. части
на една числена разлика на актива
и дълговете, т. е. една величина,
резултатъ отъ изваждане, чиято точность зависи отъ точностьта на оцен
ката на имуществото и дълговете.
- Бъркотията на понятията въ об-.
ластьта.на резервите отива много
по-далече
отъ колкото въ всеки
другъ пунктъ на балансовото уче
ние.
За резервите едно може да се
каже положително: че те не сж фон
дове. Подъ фондъ може да се раз
бира само една имуществена маса
,т. е. едно определено, отделено за
известна цель количество пари* цен
ни книжа или други конкретни иму
ществени ценности. Подобенъ фондъ
принадлежи на балансовия активъ.и
то въ случаите когато . определени
части отъ имуществото се отделятъ
и се запазвате за известна опреде
лена цель; Това особенно отделяне
съвсемъ не е въ връзка съ поня
тието резерви за себе си. Или по
точно: резервите сж по-скоро едно
перо, една сметка (до толкова до
колкото т е се явявате като открити
(явни) резерви, и то винаги въ пасива
на баланса, и чрезъ това действу-
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‘ вате^катб'дълтъ," така чй“ известна"'
часть отъ чистото имущество.се из
ключва отъ изразходване като пе
чалба. Дали обаче срещу резервите
се отделятъ съответното количество
активни ценности, подчинени; на осо
бенно третиране е едйвъ второстепененъ въпросъ, който по никой
начинъ не засега понятието резерви";
Ако въ актива се образува такъвъ
. фондъ, необходимо е въ пасива да
се поставяте съответната резерва;
обратното обаче не е необходимо.
Данъкътъ на културните страни
допуща вече редица явни резерви;
Отношението на данъка, въобще,
къмъ явните резерви е много поопределено отъ това къмъ скритите
резерви. Положението на последни
т е е много по комплицирано. Нито
приходниятъ, нито имуществениятъ
данъчни баланси отивашъ до фак
тическата крайна граница на про
дажната цена. Или съ други думи и
•въ двата вида баланси сжществуватъ
скрити резерви или такива образу
вания, които стопански сж резерви,
но необлагаеми.
Данъчниятъ законъ предвижда
единъ абстрактенъ балансъ, т. е. та
къвъ какъвто баланса тряба да бжде; въ действителность обаче ний
имаме работа съ конкретни баланси
т. е. такива какзито сж. Фискалната
власть въ всеки балансъ ще намери
пера, които не напълно отговарятъ
на изискванията на данъчния законъ.
Тези пера значи се оспорватъ. Търг.
бакансъ обаче е свършенъ фактъ,
той не тряба и не може да бжде
корегиранъ, защото чрезъ това ще
се наруши основното качество на
баланса неговия континюитетъ. Сжщото качество обаче притежава и
данъчния балансъ. Отъ това ясно
изпъква необходимостьта отъ със
тавянето на два различни баланса:
единъ редовенъ търговски и другъ
данъченъ. Въ Германия този въп
росъ отдавна е разрешенъ и данъч
ния балансъ тамъ е отдавна въ об
ръщение: У насъ въ това отноше
ние царува голяма бъркотия.
Законътъ за търговските книги е
най-доброто доказателство за това.
Не може единъ фискаленъ законъ
да реглементира материята на тър
говския балансъ и въ една страна,
която има претенциите да държи на
подобающа висота своите правни
институти подобно положение, не би
требало да сжществува. Нека тър
говското право и търговската тра
диция и обичаи оставимъ спокойно
въ техната сфера, и данъчното
право съ своите специални задачи
да не прониква въ области, кждето
може да създаде само недоразуме
ния и; анархия.
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Ернна о р гй р р н я .
, Думата ни е за занаятчийската ор
ганизация — за съюза на занаят
чийските сдружения. Тая организа
ция требва да бжде единна и не
разделна, защото интересите на
производството и съсловието, изискватъ това.. Особно днесъ, ко
гато занаятчийството ни преживева, единъ отъ най решителните
моменти въ своето развитие, ко
гато предъ него стояте жизнени
задачи за разрешение, задачи за не
говото закрепване и подобрение на
на утрешната му сждба. Единъ погледъ е достатъчно да хвърлимъ вър
ху тия задачи, за да се разкрие
предъ насъ оная огромна и трудна
работа, която предстои да бжде из
вършена отъ нашето занаятчийство.
Това сж, преди всичко, грижите за
професионална просвета и образова
ние на нашия занаятчия, за модер
низиране на производството, отго
варящо на съвременните изисква
ния и вкусове; грижи за насаждане
и реализиране на разните форми-на
кооператизма, на всички кредитни,
производителни и потребителни ко
операции, които ще засилятъ конкуренто-способностьта на занаятчий
ското производство и ще. му гаран
тирате траенъ успехъ въ бждащето.
Наредъ съ това предстоятъ и го
лемите грижи за създаване и из
воюване на една обмислена и ясно
начъртана занаятчийска политика,
т. е. защита на занаятчийското про
изводство отъ страна на държавата,
създаване специаленъ законъ за насърдчение на местното производст
во* законъ подкрепящъ съответно и
трите бранша на националвата ни
промишленость — фабрична, - занаят
чийска и домашна; грижи за една
широка покровителствена митниче
ска политика, по отношение на вно
са на сурови материали, машини и
сечива за ограничение конкурира
щите чужди изготовки; грижи за
окончателното уреждане на единъ
постояненъ и за всички достжпенъ
държавенъ кредите, за създаване на
една истинска подоходно-прогресив
на данъчна система, закриляща тру
да и дребните .сжществувания и
пр. и пр.
.. Ето задачите, които предстоятъ
на з а на я т ч и й ^ т в о т о, задачи не
скроени и измислени, а родени
и з ъ / с а м и т е н у ж д и , на произ
водството, които всеки новъ день
лодига и изисква техното разумно
и, неотложно разрешение. Никой,
обаче, не мисли, че това разрешение
ще дойде^ отвънъ, ще бжде подне
сено на готово отъ държавата, отъ
нейните институти и органи. Не
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требва Да забравяме, че само онуж-' деновъ, взеха участие -представите
дения може да говори най-добре за ли на търговските съсловия, на прис
своите нужди и само съзнат елния * танищните работници, на параход
онужденъ промишленикъ може да' ните агенции, пристанищното управ
посочи най-ефикасните начини и ление, окржжната инспекция на тру
средствата за задоволяването ймъ. да, стоковата борса и пр. Подсекр.
Голймите задачи, които зреятъ въ на камарата г. К. Добревъ прочете
занаятчийските средн, ще да наме- проекта за „Временна тарифа за
рятъ своето най-правилно разреше възнаграждение на работниците въ
ние въ самите тия среди. Затова е •Варненското пристанище,* израбо
необходима пълна и единна орга тена отъ избраната за тая цель ко
низация на съсловието, пито единъ мисия на 9 X. 1923 г. отъ комисия
занаятъ, нито една професия, нито та по чл. 28 отъ правилника за пре
единъ производитель, да не ос- носната служба въ Варненското и
танатъ неорганизирани. Само въ
Бургаско пристанища. Размерътъ на
една обща и сплотена организация възнагражденията, предвидени въ
се ражда колективния духъ, колек новата тарифа е намаленъ съобраз
тивната мисъль на производственото но съ падналите цени на стоките.
Следъ станалите разисквания по
съсловие и колективната воля за
оделотворяването на тая мисъль. новата проекто-тарифа, събранието
Само въ кржга на сплотена и един реши да се свика въ най-скоро вре
на организация се разрешаватъ най- ме комисията по чл. 28, която да я
правилно възникналите" въпроси, прегледа и приеме. За тая комисия
спорни и неспорни и се чъртаятъ търговските съсловия избраха свои
правилните плетища къмъ бждащето. представители, а работниците обе
Досегашното развитие на обще щаха да съобщътъ писменно още на
ствените ни и съсловни организа следния день своите представители.
ции сж склшъ урокъ за нашето за
наятчийство и, требва да се наде- КамбиалнигЬ операции на Българската
ваме, че то ще проумее добре тоя Народна банка.
урокъ. Ако известни различия и те
Съ постановление на Министер
чения се пораждатъ въ дадена съ ския съветъ отъ 24 Ноемврий т. г.
словно-производителна организация, се направиха некои изменения въ
това не значи, че требва непремен правилника за личния кредитъ на
но да се пресушатъ, или пъкъ да Българската Народна Банка, като се
пробиятъ кржга на организацията, разшириха камбиалните й операции
за да се изтекатъ.въ чужди морета. и дадоха по-големи прага на дирек
Напротивъ, всека различна мисъль торите на последнята да извършватъ
требва да живее подъ покрива на сделки съ чужди валути. Измене
производствения трудъ, всека тен нията сж публикувани въ брой 203
денция да си пробива свой улейникъ, на Държавенъ Вестникъ.
и ако тая мисъль или тая тенденция
Тукъ ще предадемъ по-сжщестизлезе плодоносна, тогава нека да венигЪ точки отъ тия изменения на
влезе като новъ съставенъ елементъ глава III отъ правилника за личния
въ общото съзнание на съсловието! кредитъ.
Само така едно съсловие ще покаже
Чл. 141, Банката купува чекове
своята жизнеспособность, че то е на виждане или срещу коносаменти,
наистина факторъ въ общия сто осмодневни мандати и срочни поли
пански животъ на страната и деенъ ци срещу странство о т ъ : а) търгов
органъ и подкрепа на нацията и ци и промишленици на едро; б) бан
България. . .
Звено.
керски и други учреждения; в) ек
спортьори и г) частни лица.
Б е л е ж к а . Тази ни статия бЬ вече наре
дена, когато се получи последния брой отъ
Чл. 142. Откупването камбио отъ
.Занаятчийска Д у м а * , въ която срещаме
споменатите въ предходния членъ
съобщението, че преговоригЬ за обединение
фирми и лица става възъ основа на
на двата занаятчийски съюза били вече поч
доверието, което те заслужаватъ.
нати.
' Ред.

В1ШШШ) ОТДВЛЪ.
Събрание въ камарата.
На 6 того въ .заседателната зала
на Варнен, търг. инд. камара се със
тоя събрание по поводъ съставянето
на нова временна тарифа за възнагра
ждение на работниците въ. Варнен.
пристанище. На* събранието, което
бй открито огь- председателствующия, подпредседателя г. Я. К. Най-

Чл. 144. При покупка на камбио
отъ представители на чуждестранни
експортни кжщи се иматъ предъ
видъ моралните качества на тия
представители и солидиостьта на
кжщите, които те представляватъ.
При покупка на камбио отъ частни
лица (свободни професии, ренти и
пр.), теглители или носители на чуж
дестранни чекове се иматъ предъ
видъ моралните качества на техни
те представители и известностьта и
солидиостьта на издателите.

Cm. 3.
Ако предявителите не сж извест
ни на банката, иска се усгзновяването на гЬхната самоличность и мо
рални качества отъ познати на бан
ката лица и заслужаващи тоже ней
ното доверие.
При нужда това откупуване може
да стане и срещу формално поржчителство.или блокиране на сумата,
най-малко за размера, който преви
шава техното материално -състояние.
Чл. 145. Камбиалните сделки по
чекове на виждане или срещу ко
носаменти и осмодневни мандати се
разрешаватъ отъ надлежните ди
ректори, а оформяватъ отъ контро
льорите.
Чл. 147 Камбиалните сделки по
срочни документирани полици се
разрешаватъ и откупуватъ направо
отъ клоновете, а сделките по сроч
ни недокументирани полици се раз
решаватъ отъ централното управле
ние, което купува такава предимно
отъ солидни банки и банкерски кжщи и отъ експортьори.
Чл. 148. Откупуването на камбио
става по курсове определени и съоб
щавани отъ централното управление.
Съ разширяването операциите на
Българската Народна Банка по камбиалния кредитъ и даването поголема инициатива на директорите
на клоновете й се прявятъ големи
улеснения на износната ни търго
вия. Въ бждаще, експортьорите ще
могатъ да отстжпятъ своите чекове
въ чужда валута на Българската
Народна Банка веднага следъ сключ
ване на сделките имъ и по тоя начинъ ще избегна тъ рисковете огь
колебанията на валутите.

Сконтовата комисия при Б. Н. Банка.
Съгласно чл. 17 отъ закона за
Българ. Народна Банка, членоветеv
на Сконтовия Комитетъ при клоно
вете и агентурите на сжщата бан
ка се посочватъ отъ Търговско-ин
дустриалните камари, които при
избора на тези членове винаги
сж се съобразявали съ чл. 18 о гь
сжщия законъ. Въ последно време,
обаче, Централното управление на
Народната Банка е дало едно твър
де ограничително тълкувание на тоя
членъ, като не допуска да бждатъ
членове на тия комитети търговци
и промишленици, участвуващи въ
упрвлението на акционерно д-ство
отъ какъвто и да е видъ. Това не
правилно тълкувание на чл. 18 създа
ва условия, които лишаватъ цели сто
пански съсловия отъ правото имъ.
да участвуватъ въ Сконтовия коми
тетът Особенно въ Габрово и другинаши индустриални центрове, детО;
цйлата индустрия е поставена на ак
ционерни начала, това ограничение

Стр. 4.

е немислимо и вредно. Поради тая
несъобразность при избиране чле
нове за Сконтовия Комитетъ при Б.
Н. Б., Варнен. търг. инустр. камара
е направила изложение предъ цен
тралното управление на Б. Н. Б.
Камарата намира това ограничение
в ъ тълкуванието на чл. 18 за неспра
ведливо И неприложимо въ много
наши индустриални градове, дето
повечето търговци и почти всички
индустриалци участвуватъ въ управ
лението на н-Ькое акционерно д-во.
Като обосновава своето твърдение
съ редъ доказателства и факти, Ка
марата се застъпва предъ централно
то управление на Н. Банка и го мо
ли да отмЪни наредбата, съ която
ограничава и отнима правото на
търговци И индустриалци да участву
ватъ въ сконтовите комитети.

Изн£нението на чл. 71 отъ закона за
митниците.
В ъ ХИ-то постановление на Ми
нистерския съв-йтъ, взето въ засе
данието му отъ 3 того, протоколъ
№ 125, съ което се одобрява да
осганатъ въ сила и действие зако
ните за бюджетите на държавата
и фондовете заедно съ допълнител
ните къмъ техъ кредити за 1922/
1923 финансова година, по съответ
ните имъ размери за второто шест
месечие, т. е. отъ 1 октомври до 31
мартъ 1924 г., чл. 71 отъ закона
за митниците се изменя, както
следва:
„Товарянето и разтоварянето на
стоките се допуща въ всеко време
на денонощието, ако превозачите се
задължатъ, че ще се подчинятъ на
всички изключителни мерки, които
митниците биха взели за . охрана
интересите на фиска и ако заплатятъ една такса въ полза на слу
жителите по финансовото ведомство
отъ 10 лева на тонъ или часть отъ
тонъ върху целото обявено коли
чество“.
Тъй както е редактиранъ членъ
71 ние разбираме, че таксата отъ
10 лева на тонъ или часть отъ тонъ
върху целото обявено количество,
натоварена или разтоварена стока
щ е се плати само ако стане нужда
превозачътъ да работи -въ неприсжтствени часове и че, ако парахода
натовари или разтовари своя товаръ
само въ работните часове презъ
дена, то въ такъвъ случай, митни
цата нема право да събира въпрос
ната такса отъ 10 лева.
Споредъ сведенията ни, тукашна
та митница е дала тълкувание на
чл. 7 1 в ъ смисьль, щото таксата 10
лв. на тонъ да се събира при всич
ки случаи на вносъ и износъ, неза
висимо отъ това — дали парахода
е работилъ въ неприсжтствени ча
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сове или не. Това тълкувание спо
редъ насъ е погрешно и противно на
смисъла на предметния членъ. Дори
въ редакцията на тоя членъ е допус
ната една условность, по силата на
която товарянето и разтоварването на
стоките въ всеко време на деноно
щието се подчинява на добрата во
ля на превозача — да се подчини
или не на всички изключителни мер
ки и пр. и ако заплати една такса
за въ полза на служащите и пр.
отъ 10 лв на тонъ.
При това положение на въпроса,
тукашната митница е застанала на
погрешно становище, като потвежда
всички случаи по товарянето и раз
товарянето подъ еднакъвъ знаменатель и събира таксата 10 лв. на
тонъ безъ огледъ на това дали па
рахода е работилъ въ неприсжтствени часове или не и безъ да иска
съгласието на превозача.
Независимо отъ това указа е публикуванъ въ „Държ. вестникъ“ на
6 того, а въ града ни е полученъ
на 10, обаче митницата иска да
приложи отъ 1 декември изменение
то на чл. 71 отъ закона за митни
ците, като събере по 10 лева на
тонъ за всички натоварени и раз
товарени параходи начиная отъ 1
декември, когато указа още не е
билъ известенъ на публиката, което
тоже е неправилно и незаконно/
Въ случая необходимо е финан
сово м-во да предпише на митни
цата да прилага справедливо членъ
XI отъ указа № 79, публикуванъ въ
брой 202 на „Държавенъ вестникъ*.

Брой 10.

шено разорени. Българ. правителство,
вземайки, доколкото то е възможно,
полага своевременно всички стара
ния, за да се избегне разоряванието на длъжниците, като имъ дава
отсрочка и други улеснения при
изплащанието. Положението, казва
се, че още повече затруднява съ
въпроса за изплащанието на 30%
остатъкъ, за погасяванието на който
секвестра ще се окаже недостатъченъ.
Вследствие на това, отправи се
молба, щото тоя остатъкъ да бжде
опростенъ и английските кредитори
да се задоволягь съ каквото сж
вече получили, или пъкъ да се на
прави улеснение на длъжниците
като имъ се даде нуждното време
да се издължатъ безъ да става нуж
да да бждатъ докарани т е до фалитъ. Едно отъ предложенията е
щото издължаванията. да ставатъ
посредствомъ последователни го
дишни изплащания.
На това предложение администра
тора е отговорилъ, че не само 70%
отъ дълговете сж вече изплатени,
но, че той е почти сигуренъ, какво на
скоро той ще може да отпустне
новъ сжщестренъ дивидендъ. Той
прибавя: „Въ случай че въ края на
ликвидацията часть отъ дълговете
остане неизплатена, естествено пра
во ще бжде на кредиторите да взематъ мерки, каквито те мислятъ за
добре, за да получатъ тоя остатъкъ,
обаче азъ бихъ билъ твърде изненаданъ ако те прибегнатъ до край
ности въ това направление.“

БългарскитЪ дългове отъ преди войната

Въвеждането на гербовата хартия у
насъ.

Сдружението на Английските Тър
говски камари е поканило отдел
ните търговски камари да изкажатъ
мнението си върху предложението
направено отъ страна на Българския
комисаръ на репарациите, щото Ан
гличаните-кредитори срещу бъл
гарски поданици, да покажатъ из
вестно въздържание при изискването
на остатъка отъ дълговете, който
би останалъ неизплатенъ следъ привършванието на ликвидацията на
секвестираните български имоти въ
Англия.
Българския комисаръ въ едно
доста дълго изложение до админи
стратора на Българската Собственость изтъква, че 70% отъ рекла
мациите формулирани отъ англий
ските кредитори били вече изпла
тени. Предъ видъ на търговското
положение и предъ видъ на кри
зата въ -валутите, той изтъква, че
въ случай, че Българското прави
телство упражни до край правото си
да си повърне изплатените суми за
сметка иа длъжниците, болшинство
то отъ последните биха били съвър

Съ закона за изменение и допъл
нение на закона за гербовия налогъ,
публикуванъ въ брой 204 на Д. В.
се въвежда у насъ употреблението
на гербовата хартия.
Споредъ тоя законъ, всички за
писи на заповедь, менителници (по
лици) граждански записи и въобщ е
изявления подъ разни наименования
за взаимообразно получени пари,
ценности и стоки, издадени въ цар
ството следъ датата, която мини
стри на финансиите ще определи и
която своевременно ще бжде раз
гласена чрезъ „Д. В* задължително
се написватъ на гербова хартия.
Ненаписаните на гербова хартия
книжа, изброени по-горе, следъ тая
дата не ще се признаватъ, като д о 
казателство отъ никоя власть, учре
ждение или лице въ царството.
Предвиждатъ се 30 вида гербова
хартия споредъ стойностьта на до
кумента.
Задължителното употребление на
гербовата хартия не се отнася за
м-Ьнителницит-Ь, теглени отъ стран
ство, както и за записит-fe, издадени

Брой ГО
отъ длъжниците на Българските
Нар. Земл. и 'Центр. Коопер. банки.
Втори, трети и т. н. екземпляри
отъ менителници, издадени въ цар
ството могатъ да се написватъ на
обикновена хартия и не подлежатъ
на обгербване, ако първия екземпляръ е написанъ на гербова хар
тия, Т е требва да се визиратъ отъ
респективния финансовъ началникъ
или за по-голема експедитйвность
отъ директорите и агентите на м е
стните клонове или агентури на Б.
Н. Банка.
Съ въвеж данет о на гербовата
хартия се цели главно да се отстра
ни домашната практика да- се обгербватъ крупните документи, само
ако стане нужда да се сконтирватъ
или при предявяването имъ на про
теста,.

Зеиледелието въ Варненско.
Държавната земледелска катедра
въ Варна ни дава следните сведе
ния за състоянието на зеиледелието
и за времето въ Варненско за м.
ноември т. г.
I. Времето, като редко изключе
ние, продължава да бжде топло. Ва
лежи имаме както следва: 9 XI. —
0.2 л., 11. XI. — 13 литри, 16, X I .—
0.3 л., и 24. XI. — 6.6 л., или всичко
20.1 литри на квадратенъ метръ. То
зи валежъ е недостатъченъ; ощ е
по-малко е той въ Камчийския край.
Слани не сж паднали.
II. Извършени стопански работ и:
Поради недостатъчния д ъ ж дъсеи дбата не навсекъде е привършена, а
продължава да се извършва въпре
ки не до тамъ добрите условия и
‘ще се свърши вероятно следъ десеть дни.
'
. III. Състоянието, на клоноветгъ

на земледгьлието:
Л озарст во. Лозята и укоренилищата сж почти заровени. Сокодвижението продължава поради топло
то време и липсата на слана. Ваде
нето на лозите започна. Некои ло
зари още се въздърж атъ да вадятъ
лозите си, понеже почти всички ли
ста на лозите стоятъ.
Реголването започна, но въ теж
ките глинести почви се извършва
трудно, поради н е д о с т а т ъ ч н и я
дъж д ъ.
, Овощарство. Вегетацията на ово 
щните дръвчета продължава, даже
има единични случаи гдето дръвче
тата сж цъвнали и вързали втори
плодъ (с. Яйла).
Готвятъ се дупки - за засаждане
овощни дръвчета. Търсенето на овощенъ посадоченъ материалъ е
•големо/
Зеленчарст во. Почти всички зе
ленчуци сж' прибрани. Сеидбата на

Икономически. Известия
спанакъ, лукъ и салата с почти
привършена.
.. Пчеларст во. Пчелите сж зазимувани, но поради не дотамъ, благоп
риятната навсекжде година запасите
имъ отъ медъ сж на некои места
добри, а на некои средни.
Л ивадит е и пасищата. Поради
голЪмата суша нйма трева. Доби
тъка се пуща по тйхъ колкото да
не е въ обора и се храни с а м о
вечерь.
Изобщо, състоянието на добитъ
ка не е добро и се продава на ни
ски цени, съ изключение на свините.
Стихийни повреди нема констати
рани до сега. Рано извършените
посеви въ тежките глинести почви
не сж никнали редовно.

Посевите въ Шуменско.
Земледелската катедра въ Шуменъ
ни дава следните данни за земледелието и за времето въ Шуменския
окржгъ презъ м. Ноемврий т. г.
Време. Необикновенно топли и
ясни дни характеризиратъ месеца,
Засушнето, започнато отъ Юлий,
продължава.
Средната максимална температура
за месеца достига 15/8° С. при найвисока на 9-то число 20/6° а средната
минимална 7° при най-ниска 2-5 3/XI.
Общия валежъ достига 29 2 м. м.
или съ 15 8/° м. м. по малко отъ
средни сжщия месецъ презъ минало
то десетилетие.
Посеви. Поради липса на влага въ
почвите покалняването и нарастване
на посевите е въ застой. Някаде сж
заорани компрометираните отъ суша
та сени и извършватъ нова сЬидба.
ПодрасналитЬ посеви сж слаби. Бра*
тименетия е много слабо.
Полските работи се ограничаватъ
въ извозване торъ и тукъ тамъ
опитни сеидби. Ораната за пролетници не може да се извършва по
ради засъхване и нивите, които на
някои места сж попукани.
Л озя. Поради топлото време веге
тацията на лозите продължава, макаръ бавно. На много късни сортове
листата не сж още окапали. Места
на нови лозя не се реголватъ поради
засухата. Материала отъ маточницнте
озре напълно. Търсенето на такъвъ
презъ месеца слабо. Измерване вина
та се привърши още въ началото на
месеца. Болести и недостатаци по
т е х ъ —въ слаби размери.
Градини. Почистватъ се дръвчета
та отъ сухи клонки, гъсенични гнез
да и пр. Зеленчукови продукти има
въ изобилие на пазаря: зеле. картофи,
лукъ,- и др.
Добит ъкь: По едрия добитъкъ не
се констатиратъ болести. По свинигЬ тукъ тамъ върлува чумата и от- яеницата. По домашните птици вър
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лува, въ широки размери кокошата,
холера. Много птичи дворове запустеха и вследствие това, яйца редко
се предлагатъ.

Международна коопер. изложба.
На 1 юлий 1924 год., въ Гандъ
ще се открие международната ко
оперативна изложба, на която сж
поканени да взематъ участие и българскитЬ кооперации. Обстойно из
ложение за значението на тази из
ложба, която ще има за цель да
илюстрира нагледно, развитието на
кооперацията въ разните страни, е
направилъ г нъ Кирилъ Поповъ, директоръ на статистиката, предъ Национал. комитетъ за сжщата излож
ба, на 14 м. м. Сжщиятъ комитетъ
съ окржжно до всички кооперации
въ страната, ще поиска съдействие
то имъ, за да бжде добре предста- .
вено българ. коопер. дело на по
менатата изложба. Нека всички фак
тори, годни да допринесатъ по не
що за да се покаже истинската кул
турно стопанска
физиономия
на
България, не жалятъ
средствата
за това.

Митнически.
Отделението за митниците при
м-вото на финзнсиите, съ предпи
сание № 17012.6.XII.1923 год. раз
решава на всички търговци, които
биха поискали номиналенъ антрепозитъ съ срокъ 6 месеца, на па
мучни платове, облагаеми по ст. 363
бук. a. I и 2, въ количества, митнигЬ и др. берии, на които да сж по
вече отъ 5000 лв. златни. Горното
се отнася само до митниците въ
Варна, Бургасъ, Русе и София.
Открита е на гара Дралфа, Поповска околия, начиная отъ 18 ноем
врий т. г. телеграфо-пощеиска и те
лефонна станция съ ограничено те
леграфно и съ дневно телефонно
действие и съ приемъ за сега само
на проста и препоржчана, вжтрешна
и международна, пощенска и теле
графна кореспонденция и между
градски телефонни разговори.
Поправка В ъ бр. 7 стр. 4, колона
I на вестникз ни, погрешно е съобщенъ адреса на библиотека .И к о 
номически животъ“. Редакцията и
администрацията на сжщата се помещаватъ на ул. „Пиротска“ 95 —
София.

Занаятчийска отйлъ.

Занаятчии, обърнете вни
мание на статията ни: „Един
на организация“, поместена въ
настоящия брой на вестни
ка ни.
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СггЬшность при изпълнение на закона.
Наказанието постига ц-Ьльта . си,
когато е наложено веднага следъ
констатиране нарушението на известенъ законъ. Мнозина : занаятчии,
учили недоучили занаята и. безъ да
държатъ сметка за категоричните
запретителни постановления на за
кона за О. П. G , откриватъ дюкя
ни и почватъ самостоятелно да упражняватъ занаята си преди да сж
се снабдили съ нуждното майсторс
ко свидетелство. Камарата ни е взе
ла строги мерки за ограничение на
това зло, като по надлежния формаленъ редъ налага наказания на
такивато незаконни майстори, чрезъ
налагане известна парична глоба, коя
то ако не бжде обжалвана въ десетдневенъ срокъ, се сжбира отъ на
рушителя чрезъ финансовата власть
пли пжкъ, ако бжде обжалвана —
следъ като респективния сждъ се
произнесе по нея и я потвърди.
Обаче, поради едни или други
причини, събирането на глобите отъ
страна на финансовите органи и
разглеждането на постановленията
по наложените глоби отъ страна на
мировите сждилища ставаше доста
бавно. Глоби, наложени презъ 1915
год. още не са сжбрани и глоби обтжжени предъ сжда презъ 1921'год.,
ощ е не сж довършени.
Предъ видъ на горното Камарата
е направила надлежните постжпки
предъ респективните м-ва, за дава
не на възможно по-голема спешность по изпълнение преписки и
дела отъ горепоменатия родъ. Въ
отговоръ на това, м-вото на финансиите е наредило до финансовите
началници да разпоредятъ за немедлено събиране такивато глоби, а
онова на правосждието е наредило
д о мировите сждилища такивато де
ла да бждатъ разглеждани въ пре
двидения отъ закона за О. П. 3 . 15
дневенъ срокъ.

Конференцията на директорите на популярний банки.
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условията позволяватъ— производи
телни кооперации. Наистина, използуванъ кредита по този пжтъ ще увеличи своята полза многократно,
защото ще се обединятъ усилията
на слабите н защото чрезъ коопе
рацията ще се привличатъ и нови
парични средства въ подкрепа на
занаятите. Чрезъ техъ ще се полу
чи и пълното освобождение на за
наятчийството отъ лихвари и пос
редници.

Избранъ занаятчийски комитегь въ
гр. Шуиенъ.
Единадесетъ занаятчийски и про
фесионални сдружения въ гр. П1уменъ сж избрали свои представите
ли, които на 3 т. м. се сжбрали и
избрали новъ местенъ комитегь на
занаятчийските сдружения въ със
тавът председатель М. Н. Лозановъ,
подпредседатель А. Спировъ. секретарь Ив. Атанасовъ, съветници Р.
Илиевъ и Зл. Дойчевъ; контролна
комисия Ал. Тодоровъ, Ан. Костовъ
и Ив. Радушевъ.
Съставянето на тоя новъ комитетъ свидетелствува за единодуши
ето на шуменското занаятчийство,
а лицата, които го съставятъ, сж до
статъчна гаранция за поддържане
то на това единодушие. За това
дело ние поздравяваме шуменските
занаятчии и желателно е щото тех 
ния примеръ да бжде последванъ
отъ занаятчиите и на другите зана
ятчийски центрове, кадето т е стоятъ още н е с д р у ж е н и и необединени.

emeomo.

Сказчикътъ, следъ като
изложи състоянието и развитието
на занаятчийството ни отъ войните
насамъ, разкри днешните нужди на
занаятчийското производство и въ зъ
основа на тЬхъ^ начерта оная сто
панска политика, за постигането на
която съсловието требва да ратува.
Основните мисли на сказчика ще
бждатъ предадени въ специална ста
тия въ единъ отъ идущите броеве
на нашия вестникъ.

ВЪНШЕНЪ отдълъ.

ГЕРМ АНИЯ.

Панаиръ въ Бреслау. Управлението
на панаира въ Бреслау възнамерява
да открие презъ идната пролеть въ
свръзка съ общия панаиръ (9— 11
мартъ) и единъ панаиръ за сурови
материали и за вносъ.
Несигурностьта въ валутите, коя
то, като последствие на стопански
т е сътресения и преобразования на
близкото минало, дълги години още
не ще ни остави, създава особени
условия за международните търгов
ски транзакции и прави необходимо
личното съприкосновение между про
изводителите на сурови материали
и индустриалците. Гр. Бреслау (Си
лезия) е центъра на неточната нем
ска каменовжглена, железна и ма
шинна индустрия, стъклена и пор
целанова индустрии, дървено рез
барски занаяти, книжна индустрия
и пр.; тамъ е концентрирано и про
чутото
силезийско
предачество,
Д-Ьлото на популярните банки.
тъкачество. Тая силно развита неточ
Презъ изтеклата 1922 год. попу на немска индустрия, която поради
лярните банки сж имали близо 3. преобразуванията презъ последните
милиарда лева оборотъ и сж разда 10 години, б е откъсната отъ кололи само кредитъ около 200 милио ниялните и други страни, които й
на лв. При тая огромна кредитна доставяха сурови материали, пред
работа на популярните банки, в се  ставлява днесъ добри условия за
ки би се почудилъ, като узнае, че намиране пазаръ на всички страни,
т е сж използували отъ държавните които произвеждатъ сурови ма
териали.
банки единъ кредитъ най-много до
Управлението на панаира ще реши
20 милиона лв., когато толкова кре
окончателно
откриването на тоя „па
дитъ има предъ Народната банка
наиръ
за
сурови
материали и за
почти всека отъ по-първите Акци
онерни банки въ София. Това по вносъ“, ако се обадятъ отъ чуж
казва, че популярните банки си слу- бина достатъчно лица и фирми, кои
жатъ главно съ сумите, събирани то биха взели участие въ него.
въ форма на влогове и спестявания Р О М Д Н И Я .
изъ средата на широките занаят
Кредитно предложение отъ Стандартъ
чийски и работни маси.

В ъ София се е състояла конфе
ренция на директорите на попу
лярните банки, въ която сж били
разгледани следните въпроси: 1)
Спестовните влогове, 2) законътъ
з а гербовия налогъ и 3) 50 милион
ния заемъ за занаятчиите и занаят
чийските кооперации.
По последния въпросъ даде сеЗанаятчийска беседа въ гр. Варна
директива на директорите на попу
На 9 т. м. сутриньта, въ салона
лярните банки да заработятъ чрезъ
просвета и агитация между занаят на Варненското търг. училище, инчийството за използуване сумите отъ спект. на занаятите при Търг. инд.
5 0 мил. заемъ за образуване на за камара, г. Борисъ Сакжзовъ, предъ
наятчийски кооперации за общи до добре посетено събрание отъ занаставки и общи продажби, за общо ячии, държа беседа на тема: П ред
ползване на машини и тамъ, кждето стоящият задачи, н& занаячийст-

Ойлъ Кояпани на Ромжния.

Споредъ сведения получени отъ
Букурещъ, американската Стандартъ
Ойлъ Компани е направила на Ромжнекото правителство предложение
за единъ гол-Ьмъ заемъ въ долари,
срещу който иска да й се отпуснатъ
петролни концесии. Сноредъ сжщигк
сведения предложението на амери
канското дружество е направено съ
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огледъ на преговорите за кредитъ,
които преговори по настоящемъ се
водятъ между Франция и Ромжния.
ПредставителигЬ на Стандартъ Ойлъ
Компани ше пристигнатъ тия дни
в ъ Букурещъ.
Износъ на вълна. Споредъ сведения отъ Букурещъ, ромжнския министръ на търговията възнамерява
д а разреши износъть на вълна, съ
което ще удовлетвори желанието
на земледелскигЬ среди. Все пакъ
износъть ще бжде свързанъ съ пла щане на известни износни такси.

Квдшв раоортв ■щпшш.
Тържището въ Царнградъ.
Нашата легация въ Царнградъ да
ва ни следнигЬ сведения за положе
нието на тамошното тържище въ
бюлетина си отъ 4 декемврий т. г.

Положението на тържището.
Положението на тържището си
остава сжщото, както презъ мина
лата седмица: пълно мъртвило. ЦенитФ на овнешкото месо показаха
едно спадане отъ 2— 3 гроша на
оката, до гдето ония на говеждото
показаха едно покачване съ 5 гро
ша на ока. Тенденцията за текуща
та седмица е по добра за овнешко
то месо, особено за къвърджика.
НавФрно то ще стигне цена 92 г ро - .
ш а за ока. Кашкавалътъ показва
сж.що тенденция на покачване. Презъ
миналата седмица се продаде една
партида български балкански кашкавалъ по 130 гроша оката транзитъ за Америка.

Зърнени храни.
Пристигания:

Варива.
Фасулъ, сухъ тазгодишенъ 21— 22

гр. оката.

МлФчни продукти.
К аш кавалъ:
Транзитна стока полски български
110— 115 гр. килограма.
Транзитна стока балкански бълг.
125— 130 гр. кгр.
Обезмитенъ балк. сръб. 115— 120
гр. килото.
Обезмитенъ полски сръбски 100-105
гр. килото.

Бгъло сирене:
БФло сирене Одринско 80—85 гр.
оката.

М асло:
Пресно пресувано
180 гр.
Кашкавалджийско 95-100 гр. ока.

Живъ добитъкъ.
Овнешко:
Карнобат. 85-87 гр. оката с 13% скон.
Пиротско 80-82 » ,
» „
„
Караман. 75-77 , ,
, ,
Караяка 80-83 „ »
„ ,
Говеждо първокачест. 60-62 гр. ок.
Кокошки, хубава стока, едната 70
до 80 гроша.
Пилета, хубава стока, едното 40
до 50 гроша.
Яйца каса отъ 1400 до 1500 пар
чета 56 лири турски, сортировани за
износъ.

Други стоки.

Отъ България
О гь Тракия
Отъ Америка
,

Американско Нелсонъ 1160 гроша
торба о гь 63% кгр.
Мастно отъ жито Манйтоба гроша
1040 торба 72 кгр.
Мастно отъ българско жито гроша
975 торба 72 кгр.
МФстн. отъ жито руско гроша 1000
торбата 72 кгр.
Трици, Едри оката 5V* гроша,
,
Дребни „ 5
„

Всичко

;1577 тона
29 я
2060 »
3660 тона

Цени:
Българско жито насипано, обезмитено оката 12% гр.
Манйтоба <оката
13% гр.
Руско жито насипано обезмитено оката
13% гр.
Рж ж ъ насипана обезмит.
9% „
Кукурузъ фобъ оката 7 % —8 ,
Ечмикъ
*
„ 10V2—103/* „

Брашна.
Пристигнали отъ Америка 466 т.
‘Сжществующъ с токъ 75,000 торби

Цени.
Американско Хариско 1060 гр. тор■ба отъ 631/а кгр.
Американско три звезди 1140 гр.
торба о гь 63Va кгр.

Афионъ, отъ Афионъ-Карахисаръ
30— 31 лири турски оката.
Восъкъ, анадолски 100— 102 гроша
оката.
Тиквени семки, транзитъ 2 3 —25 гро
ша оката.
Желтъ сусамъ, фобъ — 29 до 30
гр. ока.
Ленено семе фобъ 18% до 19 гр.
В ълна кьвърдж икь не се намира
вече на пазаря. Последни сдФлки до
90 гроша оката Въглища дървени
по 6 гр. оката на едро (цФла гемия)
по 6V, гр. оката за количества отъ
50 до 100 чувала.

Движение ни паращ ит! .
Пристигнали параходи:
Отъ миналата седмица:
Пар. „Стадъ )Саорле»ъ‘ съ: ламари
на 53492 кгр., чемберликъ 34750 кгр.,
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чугунъ 20140 кгр., гвоздеи 32400 кгр.,
железария 10199 кгр., воденични камжнн 7725 кгр , синка 8400 кгр., маши
нария 7425 кгр.; манифактура 1455 кгр;,
цинкова ламарина 1318 кгр., прана въл
на 5842 кгр.,: червена боя 2139 кгр.,
електрически батерии 300 кгр., солени
кожи 34569 кгр., сухи кожи 36812 кгр.,
помпа 1764 кгр., фотографически арти
кули 533 кгр., каиши 1335 кгр., коко
сови рогозки 386 кгр., цинкъ 3508 кгр.,
кънапъ 2092 кгр,, алуминий 348 кгр.,
химикалии 450 кгр., галоши 1497 кгр.,
гьонъ 1649 кгр., желЪзна киселина 5500
кгр., банени печки 540 кгр., кокосово
масло 1137 кгр., чай 1004 кгр., глико
за 39276 кгр.
Пар. „Госпаръ* съ: жeлiзapия 5795
кгр., гвоздеи 2633 кгр., кожи 29256
кгр., екстрактъ 51072 кгр,, рибарски
уреди 11560 кгр., картофено брашно
1000 кгр., бои 555 кгр., книги 11472
кгр., манифактура 4128 кгр., хартия
10337 кгр., химикалии 8188 кгр., порцеланъ 500 кгр., безиръ 1133 кгр., мо
тори 1111 кгр., калофонъ 5339 кгр. и
кинкалерия 139 кгр.
Пар. „Бавариянъ“ съ: памучна преж
да 33853 кгр., памучна манифактура
3660 кгр., гресъ 710 кгр., безиръ 3905
кгр., калай 5269 кгр., масла 6158 кгр..
галванизирана ламарина 9070 кгр., дипъ
2430 кгр.. тенеке 4560 кгр.
Пар. „Троя* съ; порцеланъ 571 кгр.,
лакъ 444 кгр., железария 2164 кгр.,
медна тель 2520 кгр., цинкова тель 1200
кгр., обуща отъ каучукъ 1279 кгр., ма
нифактура 1377 кгр., ламаринени изд-fcлия 1478 кгр., амонячна соль 2296 кгр.,
стипца 2700 кгр., синджири 2795 кгр.,
децимали 1320 кгр., строителни мате
риали 1120 кгр,, хартия 21825 кгр.,
масло 2701 кгр., масло кокосово 12895
кгр., медни дъна 9463 кгр., книжни изд4.лия 1200 кгр., моруново масло 3700
кгр., сода каусгикъ 7365 кгр., галвани
зирана ламарина 4346 кгр., гвоздеи 2250
кгр., челикъ 12855 ктр., челичена ла
марина 13330 кгр., свещи 2695 кгр.,
зеленъ камъкъ 11513 кгр., кафе 3000
кгр., еклизи 85137 кгр., рошкови 6500
килограма.
Пар. „Кирипъ“ съ: съ масло 15458
кгр., риба 800 кгр., желЪзария 341 кгр.
Пар. „Патрись“ съ: кожи 2325 кгр.,
маслини 600 кгр., кимионъ 408 кгр.
Пар. „Карниопия“ съ: торби 4550
кгр., памучна прежда 3165 кгр., кожи
1622 кгр., каботъ 1560 кгр., прасна
риба 1000 кгр.
Пар. „Орестесь“ съ: химикали 444
кгр. манифактура 2206 кгр., железария
754 дгр., кафе 7500 кгр., масла 26996
кгр., сапунъ 5425 кгр., сухи кожи
27610 кгр. солени кожи 7344 кгр., хе
ринги 11006 кгр., чай 543 кгр., свещи
5884 кгр., кинкалерия 623 кгр., масли
ни 14900 кгр.
Пар. „Царь Фердинандъ" съ: кало
фонъ 2000 кгр., каучукъ 166 кгр., тор-

Сто. 8,.
би 4500 кгр.,. мандарини '4170 , кгр.,
смокини 2600 кгр., манифактура 260
кгр., лимони 1500 кгр., сусамъ 15000
кгр,, играчки 4128 кгр., машинария
1158 кгр.,,металъ 633 кгр.
Пар. „Меркуриусъ“ съ: желйзо 11443
кгр., сухи кожи 8155 кгр ,■манифактура
5674 кгр., .хартия 20942 кгр., маши
нария 39120 кгр., железария 11195
кгр,, масла 579S кгр, кокосово масло
4867 кгр., кафе 15120 кгр.. киселина
3570 кгр., сапунъ 5675 кгр., херинги
1505 кгр., лимони, 1700 кгр., тенекия
3750 кгр.
Пар. „ България“ с ъ : бадеми 1950
кгр. сакъзъ 285 кгр. боя 4000 кгр. ман
дарини 17700 кгр., рошкови 1500 кгр.
масло 17750 кгр. сапунъ 2400 кгр.
5. ХН. пар. „София“ бълг. зн.
7. XII. „Пирия“ итал. зн.
Пар. „Британия“ итал. з н. ;
, Пар. „Ермисъ“ гръцко зн.,
Пар. „Капнегро“ мароканско знаме.
8. XII. пар. „Кефалония* гръцко зн.
Пар. „Нлла“ итал. зн.
.10. XII. пар. „Нндросъ“ англ зн.
11. XII. пар. „Монтенегро" итал. зн,

„Икономически Известия“
ежедневно, дори и безъ база за определенъ день,
В ъ началото на миналата седмица
швейцарския франкъ нотира ,2280
български лева, къмъ средата 2350
до 2360, къмъ края на сжщата 2375
до 2400, за да достигне въ начало
то на текущата 2485—2650 лв. Въ
почти сжщата прогресия се покач
ваха и другите валути: Ню-Иоркъ
отъ 130*80 на З.ХН, иа 134*50 на
5.XII и 150 лв. на 11.XII. Лондонъ
отъ 570 на .3 т. м. до 652*50 на 11 т.
м. Парижъ отъ 700 на З.ХН, на 720
на 5.XII, на 800 — 11.XII. Италия
568*50 З.ХН, 626 5.ХН. .652 11.XII;
Цариградъ 70*20 З.ХН, 72*50 5.XII,
7 9 7 0 11.XI1. Прага 384 ЗХН, 399
5 XII, 438 11.XII. Белгия 608 З.ХН,
626 5.XII, 694 11.XII.

Брой 10.
ЖелФзария. Цели месеци цените
на стоките отъ тоя браншъ, съ
много малки изключения, стояха не
изменени. Това положение биде про
менено последнята седмица: Пристиганията^ сж‘ слаби.
Цените сж следните: ж елезо про
филирано 9 лв., путрели 8 лв., бел
гийско 8 лв.. шведско 13 лв., обли
пръчки 8 лв., чемберликъ 9 лв.. шина
7 лв., подкови 15 лв., тель бодливъ
19 лв., гвоздеи 14— 15 лв., ламарина
11 лв., галванизирана 19 лв.. тенеке
каса 900 лв., цинкъ 28 лв., олово
22 'лв., медъ 65 лв., чугунъ англий
ски 6 лв.
"

Кожаро обущарски артикули.
Кьоселе френско 130— 170 лв., италкянско 130— 140 лв., българско 65
— 140 лв., мешинъ бФлъ 110— 130
лв., марокинъ 140— 180 лв., корнелиусъ 70— 90 лв., шевро гризонъ 60
— 100 л в , конци ленени 160— 180
лв., клечки 30—50 лв., папъ 25— 35
лева.

Колониалъ. Всички артикули отъ
тоя браншъ нотиратъ повишение
въ цените. Пристиганията сж нор
мални. Стокътъ достатъченъ.
Захарь ситна 28 лв. на квадрати
30 лв.; кафе 72/74 лв., оризъ ЖеновГоривни материали.
ски 19*50 лв., рангунъ 15 лв., пиГазъ
румжнска
0340 лв. касата,
Очакватъ се да пристиг- перъ черъ 55 лв., чай 1/180, II/1B0 английска наливно 8 60 лв., Астра
лв., маслини 28—38 лв., масло айнатъ параходи:
валийско 58 лв., митилинско 55 лв., 380 лв., руски 345 лв., бензинъ 14*50
Агенция „Пойдъ Триестияо“.
„Соя“ 45 лв., слънчогледово 40 лв., — 16 лв., газиолъ 4 лв., минерални
лимонова кйслота 110— 120 лв., ки- масла 8— 17 лв.
Пар. „София“ на 12. XII. т. г.
мионъ 120 лв., сапунъ айвалийски
Агенция „X. Пайкуричъ“.
и критски 36 лв., марсилски каса
пар. „Ганимедесъ“ на
т. м.
отъ
30 килограма .950 лв., свещи
Пар. „Сересъ“ къмъ началото на иД.
1/55 лв., 11/50 лв., Ш/45 лв., восъкъ
година.
90 лв., парафинъ 20 лв., стипца 9
Сключени сделки презъ седмица
Парахода „Marmara“ отъ д-во Deutche лв„ сода каустикъ 14 лв., соль ка
та 6 — 12.XJI.
;
Orient Linie ще пристигне тукъ на 13 менна 3 50 лв., сардели каса 1800
i Продадени вагони:
т. м. за да товари зърнени храни и лв., макарони и фиде 14 лв., джамо
6.
XII. бобъ 12Va цена 860— 920 л..
кюспе за Хамбургъ и Ротердамъ, за ве белгийски 1000 лв. касата, къна
100-техъ кгр., леща Vs — ц. 600 л,
к&дето ще отплува направо.
80 лв., калай английски 165 лв., стот. кгр., царевица 2lVs в. ц. 382-50
Парахода „Alpha* отъ д-во Deutsche сера 8 лв., синка 30 лв., смола 11
' — 390 л., зимница 3 в. ц. 492'50—
Orient Linie се очаква да пристигне тукъ лв., въжа 7 0 —80 лв,, канапъ 140— 497-50 лв.
къмъ 25 т. м за да товари зърнени 150 лв., рафия 17 лв.
7.
XII. бобъ 12 в. ц. 865— 1050 л.
храни и кюспе за Хамбургъ и Ротер
царевица 7 в. ц. 380— 390 лв.; фий
Манифактура. Най бързо се меняха
дамъ.
1 в. ц. 450 лв., зимница 2 в. цена
Парахода „Deutschland" и „Galata“ презъ изтеклата седмица цените на 477*50—507 50 лв.
отъ д-во Deutsche Orient Linie, ще прис- артикулите отъ тоя браншъ.
8.
XII. бобъ 20 в. ц. 860—967*50
Цените на . отделните артикули
тигнатъ къмъ 31 т. м. и ще разтовалв., овесъ Va в. ц. 360 лв., зимница
рятъ разнородни стоки отъ Хамбургъ, с ж : прежда памучна пресукана 800 5 в. ц. 440—505 лв., царевица I 1/»
лв. пакетъ, прежда Америка I 750
Щетинъ и Бременъ.
в. ц. 380 лв.
лв„ Индия II 640 лв., суланъ ита10. XII. бобъ 5 в. ц. 885— 925 лв.,
лиянски 540 лв., Индиго I къвракъ
царевица 3572 в. ц. 385—395 лв.,
950 л в , Индиго I суланъ 700 л в ,
кастарлия къвракъ английски 850— зимница 6 в. ц. 495— 522*50 л., фий
1 в. ц. 480 лв.
'
:
1100 лв,. кастърлия суланъ 680 лв.,
Обзоръ на тържището.
11.
XII.
царевица
77?
в.
ц.
400—
425
тире за чорапи 240 лв., хасе 80 см.
Презъ изтеклата седмица варнен 30 лв., 90 см. 38 лв., сатенъ 50 лв., лв., бобъ 37г в. ц, 900— 1020 л., фий
1 в. ц. 500 лв., зимница 77а в. ц.
ското тържище се намираше на докъ 52 лв.
4
8 0 - 5 2 7 50 лв.
/
пълно подъ влиянието На колеба
Цените на българските платна
' 12.ХИ. бобъ 87а в. ц. 950— 1220
нията на валутата.
сж: каботи: №> 4250—28 лв., № 8150 лв., царевица 237г в. ц, 450 л„ зим
Спадането’ на българския левъ и — 27 лв., № 8250 — 29 лв., Хе 3750 ница 1 в. ц. 510 лв. ,
,v
покачването на чуждестранните ■ва-’ — 25 лв., № 11,150 — 32 50 лв. № 140
лути, вървящи прогресивно, преди — 48 лв , четворно № 9025 — 28 50
Телефон 121 j
звикаха покачване на ценитФ> на ар лв., № 400 хаиъ — 15*50 лз., № 5650
ПЕЧАТНИЦА ЗОРА
тикулите отъ почти всички браншо — 19 лв., № 6250 — 25 лв j оксфордъ
” '■=
: н а ем а те л ===========■
ве и то непрестанно, та- ,в.екои отъ тъневъ 28 лв., светълъ 27 лв., •ма
Печатарска
Праизв.
К ш щ д а -„Е ш пво“
тия артикули меняха; своите цени терия 22 лв.
В А Р НА
m m i

Варненска Стокова Борса.

Информвщтнъ отдЪлъ.
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NATIONAL STEAM NAVIGATION С! L
РЕДОВНА 15-ДНЕВНА ЛИНИЯ
МЕЖ ДУ

В й Р Н й — ПИРЕЙ— М АРСИЛИЯ
И ОБРАТНО.

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПАРАХОАЪ

„ПАТРИеЪ“

п о д ъ 1 нг 1 Е1Йско знам е? с ъ вм~1»сти м ость 12?000
т о н а ва бъ р зи н а 16 мили, щ е п ри сти гн е в ъ В ар 
н ен ск о то п ристанищ е на 23 т о г о и щ е зам и н е
на 26 напрано з а
ЦАРЯГРАДЪ? СОЛУНЪ? ПНРЕЙ и МАРСИЛИЯ.

ЛУКСОЗНИЯ ПАСАЖЕРСКИ ПАРАХОАЪ

лндроеъ

а

п о д ъ Английско зн ам е? съ вмЪстимость 3 ,0 0 0 т . и
бързина 16 мили? ще пристигне въ Варненското пристанище
на 7 януарий и ще замине на Ш с*нщнй, направо за
ЦАРЯГРАДЪ? СОЛУНЪ? ЛЯРЕЙ н ШАРСШШЯ.
Приематъ пжтници и стоки за горнигЬ, както и за всички
други гръцки пристанища, сжщо и за А л ексан др и я.

За по-подробни сведения отнесете се до Подоходната Агенция:

ГР. R , ЛУЛУДОП УЛО - BR PH R
Телеграми: „Пулудопупо

4- 190-4

Телеф онъ Мг 272.
» № ' VaSi;>a< I
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Стр. 10.

Ш Ж —

МОДЕРНО ИНСТАЛИРАНА
пълно автоматично водна в диз‘елмоторна Щ

ВАЛША

НЕШ ЦА

Ю»арв§а — Р%на-Девня.

Произвежда и продава на едро всички ви
дове и качества брашна, трица и отпадаци

на най-изнесни ц@ии.
jj| За телеграми: „Шотовъ" — Варна.

Телефонъ № 129.
4— 191—4

ВНОСЪ и
Централа: ВАРНА.
Телефонъ № 328.

износъ
Клонъ: Б УРГАЗЪ .
Телефонъ № 224.

Телеграфяческвз адрее-ьз ХАЗМОНАЙ.

Зърнени жранми варива,

брой 10,
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Стр. I I .

Е и п р я Акц. Д-ВО 39 В Д 0 Ш и щ ш л к н п ь

■”БЪЛ0 МОРЕ”
СОФИЯ — ВАРНА
ВАРНЕНСКИ КЛОНЪ ИЗВЪРШВА:
(Телеграми: БЪ Л О МОРЕ.

Телефон-ь

№

94)

ТЪРГОВИЯ съ агнешки, ярешки и други сурови кожи.
ШИСИОНД (вагоиджилъкъ) на зърнени крони.
ПРЕДСТАШШВО Ш „ 6 Ш Д Р И Г
1-во българско Застрахователно Дружество
по пожаръ, животъ, транспортъ и злополука.

н

1

За телеграми:

Май е ръ.

Телефонъ Ш 291.

кем-иеиенА
(вагоиджилъкъ)
на

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
И ВАРИВА.
1— 194— 2

;з§Г
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КОЛОННАЛЪ
}

масла, маслини, сапуни, сънлайтъ и всички други колониални стоки-

0
0
0

0
0

ЖЕЛЪЗАРИЯ
Ламарина черна и галванизирана всички номера, равмЪри и дебелини,
ГВОЗДЕИ, ЦИНКЪ, Ж ЕЛ Ъ ЗА, ЧЕМБЕРЛИЦИ И ДР.

ДЖАМОВЕ БЕЛГИЙСКИ

големи партиди, всякога на най-износни цени.
Правимъ доставки на сжщитЪ стоки и направо по фабрични цени.

3—192—0

Телефон

0

0
№ 71.

0
folia

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

БРАТЯ ТЕН ЕВИ -ВА РН А
Телеграми: ТЕН ЕВИ .

0

0
0
0

0
0
0
[Щ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 въ. Варна и Бургазъ агенти и представители на 0
0
0

Италианското Българско Търговско Акционерно д-во

БРИНБ0ЛИ &

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
Ш

е ИЕ

М № Francoise № Surueillance й Transit

(съ главно седалище Марсилия и клонове и агентури въ главните пристанища на
Франция, Италия, Испания и Португалия и представителства на всички
пристанища в ъ Европа).
И ЗВЪ СТЯВА на всички износители и вносители, че поема осигуровка на лип
сата на всички видове зърнени храни съ гаранция за предаване точното натоварено
количество, при най-износни условия.

0

0
0

0
0

0

0
0
0
0

0

0
0

Същевременно Дружеството е въ услуга на всички износители и вносители за удостоверяването точното количество килограми на натоварените отъ продавача и разШ1 товарените и предадени на купувача стоки в ъ казаните пристанища, срещ у едШЗ
на почти ничтожна премия.
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