Год. I.

Варна, 7 юний 1923 год.

СЕДМИЧНО

ИЗДАНИЕ

НА:

Търговско-Индустриалната Камара и Стоковата Борса в Варна.
Урежда Редакционен Комитет.

Всичко що се отнася до Икономически Извести» се изпраща до Варненската Тжрговско-Нвдстршна Канара.

Абонамент

Годишен.................. . 100 лв,
Полугодишен . . .
60 .
Чужбина (годишен! . . 140 .
1 стр. 600 лв. — V, — 300 лв.
7< . 180 . - V . — 100 .

няма сжответно юридическо сжджржание.
Всред големите нововжнедения,
често пжти, кореспонденцията меж
ду отделенията сжставлява почти- предвидени в закона от 1923 год.,
половината от цялата кореспонден преди всичко трябва да се отбеле
жи чл. 33 п. 1, по който:
ция изобщо.
,С гербова марка от 1 (един) лев
За щастие, на този вжпрос реши за всеки 5000 или част от 5000 лв.
телно може да се даде отрицателен се облепят: 1) всекакви сжгласителотговор.
ни под каквато и да било форма:
Между разясненията на закона от договорни писма, бордера, опера
1904 год. сжществува постановление ционни бележки и др. такива, кои
от М. на Ф. (окржжно 5490/920), ко то констатирват покупко-продажба
ето говори: „заверенията, които цен на камбио или ценни книжа от всятралата на едно кредитно учрежде какжв вид, безразлично в брой или
ние прави на своя клон за сжбрани на почек, както и дали се извжршсуми по нареждане на клиенти на ва в борсата или извжн нея, като
клона и обратно, както и между се подразбира, че всяка операция
клоновете на едно и сжщо кредит плаща един пжт гербовия налог и
но учреждение, не следва да се об то за онзи документ, който устано
гербват, понеже имат делопроиз- вява извжршването й*. '
водствен характер (чл. 42 п. 7 от
Тук законодателя е отстжпил от
закона за гербовия налог)“. На 74 самия принцип за гербовия налог,
пункт чл. 42 в новия закон сжот- принцип, който в свое време беше
ветствува чл. 42 п. 2, по който се прекрасно изразен от Вжрх. каеосвобождават от гербов н а л о г ежд, който установяваше, че:
„ . . . преписки по делопроизвод
.По този закон се облагат не са
ството . . . както и кореспонденци мите сделки, които могат да бждат
ята . . . като не сжздава договорни и устни, а писменни документи,
отношения“.
предназначени да ги констатират*.
Лесно може да се установи, че (Реш. на В. К. С , 11 угл. отд. М> 349,
такжв характер носят не само .заве 22. VI. 1920)
ренията, които централата . . . пра
Законодателя, стремейки се да из
ви на своя клон“, но вжобще всяка влече повече изгоди за фиска, като
кореспонденция между отделенията че ли не е пожелал да изгуби вре
на едно и сжщо учреждение (вклю ме за подробности и побжрзал да
чително деконти, бордера, извлече обложи с гербов налог самата камния от текущи сметки и т. н.)
биална сделка, независимо от това
Действително, всички тия доку в какви документи тя е изразена.
Между това, сжвжршено е непоменти само по вжншния си вид при
личат на еднородните такива, които вятно, защо е било нуждно такова
нововжведение. Известно е, че за
се пращат на трети лица, а юриди
ческата им природа е сжвжршено камбиалните сделки сжществува осо
друга: те не сжздават и не могат да бен налог в размер 2%о, с който се
сжздадат правоотношения, защото облагат банките. Ако е намерено за
страни се явяват не разни лица, k нуждно, че трябва да се усили об
органи на едно и сжщо юридичес лагането на такива сделки, не щеше
ко лице. Затова, каквато и форма ли да бжде по-просто да се повиши
да имат такива, документи, поради по ежответния начин този налог,
отсжтствието на юридическо сжджр- вместо да се вжвежда в закона за
жание, не могат да подлежат на гер гербовия налог, неясната и противо
бов налог, както не подлежи на на речаща на неговия дух норма?
Едва ли е нуждно да се полагат
лог образец на полица, приложен
кжм учебник по тжрговско знание: на разбор постановленията на новия
по форма той е полица, но в него закон, които се отнасят до облага-

Б а н ки те и новия зако н з а гербовия налог.
Според новия закон за гербовия
налог, банките ще трябва да обгерб
ват : получаваните от странство бор
дера, извлечения от текущи сметки,
деконти, разписки, които се отнасят
до извжршени в странство платежи
по поржчка на бжлгарска банка и
като завжршек на всичко — писмата,
с които иностранна банка заверява
бжлгарска банка.
Постановленията на закона за об
гербване на копията (чл. 17) и дуб
ликатите (чл. 18) са сжставени твжрде широко и абстрактно, те довеж
дат (и вече са довели) кжм ония по
следствия, които предизвикват всеки
извжнредно суров фискален закон:
да се ощетяват частните лица без
всякаква полза за фиска.
Бжлгарските банки, по причина на
тези постановления, са принудени
да се откажат от известни техниче
ски приоми, които се практикуват
от всички иностранни банки. Тжй
например:
1. В целия св.ет при далечни (особе
но задморски) сношения, няколко де
на след изпращането на писмото, за
верност се изпраща-неговия дубликат.
Бжлгарските банки са принудени да
се откажат от това, понеже всеки ду
бликат трябва да бжде обложен,
според чл. 17, с три лева — макар
и оригинала да не подлежи на об
гербване!
<
2. В целия свет, при изплащане
на превод, се взема двойна (или
тройна) разписка, и едина екземпляр
се изпраща на лицето, което е дало
превода. Този разкош сжщо ще стане
недостжпенза бжлгарските банки, защото и без това тежкия сбор (чл.
34, и. 6 — 1 лев на 2000) се взема
по чл. 18 от всеки екземпляр на
разписката.
л
Някои банки, наплашени от стро
гостта на закона, почнаха да' об
гербват даже писмата между отде
ленията на една и сжща банка.
Вжпроса, трябва ли да се обгерб
ват такива писма, има извжнредно
големо значение, и за банките, и за
големите тжрговски кжщи, понеже,
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нето на чековете (чл. 22 п. 4 и 12,
чл 23 п. 5 и 15, чл. 34 и 6).
Още от първия ден, всеки който
има отношение към търговията,’по
чувствува тяжестта и стеснителността
на тези постановления; и може би нито един член от закона не предизвик
ва толкова нарекания. Вместо една
марка от 0‘30 л в , чека подлежи на
тройно облагане: 1) като чек—1 или 2
лв. (чл. 22 п. 12; чл. 23 п. 15)., 2) вся
ко жиро — 1 или 2 лв. (чл. 22 п. ?;
чл. 23 п. 5) и 3) последното жиро
освен това 1 лв. на 2000 (чл. 34 п. 6).
Това облагане е толкова тежко и
неудобно, щото неволно възниква
въпроса: не преследвал ли е законо
дателя, освен фискални цели, още и
други ? Не се ли отнася той враж
дебно на самия принцип на чеково
то обращение, това необходимо и
най-могъщественото оръдие на с ъ 
временния икономически оборот?
Както и ще да е, но последствия
та не се забавиха да се явят. Чеко
вете се изхвърлят от обращение;
живота .се връща неколко века на
зад, към онова време, когато лице
то, вложило пари на хранение, лич
но се явявало и се подписвало при
получаването им. Такива разписки
(освободени по чл. 42 п. 107 от гер
бов налог) се ‘въвеждат вече от
банките.
Би било твърде интересно да се
установи, не играят ли тия стеснения
на чековото обращение ролята на
допълнителен фактор в тази нечу
вано изострена парична криза, която
се забелязва през последните сед
мици ?
Особено значение за банките, а
следователно и техните клиенти,
имат чл. 33 п. 3 и чл. 34 п. 8, спо
ред които, се облагат писмата, с
които се заверява сметката на
клиента дебиторна или кредиторна.
Правилно виждайки в този пункт
съществен източник за доход, тук
законодателя особено е усилил не
говата преса. Вместо фиксирана та
блица за облагане, с максимален
предел 10 лв. за кредиторните смет
ки, въведен е пропорционалния на
лог от 1 на 5000.
Що се отнася до дебйторните
сметки, които се облагат според чл.
34 п. 8 със сбор от 1 на 2000, то
туй е последното звено от веригата
противоречиви постановления, (гдобре запомнени от всеки, който се
намира близко до банковата прак
тика.
Действително, в продължение на
3 години това е 5-то решение все
по този злополучен въпрос: два
пъти министерството призна (окр.
5490/920 и окр. 407/922), че съот
ветните документи не подлежат на
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обгербване, че два пъти (окр. 10446/
921 и окр. 6062/922) поиска тяхно
то облагане в размер, предвиден за
разписките.
Що се отнася до резултатите на
сегашното решение на въпроса, до
статъчно е да се укаже окр. 407/922,
с което министерството се отказа
от облагането на влоговете по де
бйторните сметки, защото такова
облагане ще застави банковите длъж
ници, вместо да внасят свободните
пари в банката, да ги държат при
себе си до последния срок — което
ще иммобилизира банковите капи
тали и ще внесе разстройство в
кредитното дело на страната.
Към тази официална оценка няма
какво да се добави.
Нека отбележим само, че обла
гането на писмата за заверяване
предизвиква ред въпроси, които
възникнаха още при действието на
стария закон и ни най-малко нераз
решени от новия. Подлежат ли на
обгербване сумите, с които се за
веряват сметките nostro, сумите, с
които се заверява за съгласие, су
мите, с които Cf заверява per storno?.
Тези и ред други гъ'роси, които
имат за банките първостепенно зна-.
чение, изглежда, че за законодателя
съвсем не са съществували . . .
Изхождайки от всичко казано,
трябва да се отбележи, че новия.
закон, при всичката си суровост и
«еприспособимост към изисквания
та на икономическия живот, (който
той чисто и просто игнорира) все
пак е толкова неопределено редак
тиран, щото истинските му резул
тати ще зависят от една или друга
интерпретация. Извънредно пък
широките пълномощия, които се да,
ват на министерството (чл. 43 и 47)
биха му позволили, по реда на ад
министративните разпореждания, да
изправя всички изобщо недоглежда;
ния — без да заставя законодателя
формално да се подписва под свои
те грешки и дд се отрече от токущо появилото се в света дете...Не
обходимо е само, щото търговските
1— и частно банковите — кръгове,
които бяха проявили лекомислена
небрежност в периода на подготов
ката на закона и се запознаха с не
го, когато той вече влезе в сила, с
достатъчна енергия да обяснят на
властта, че новия закон за гербовия
налог, вместо да изпише вежди, ще
извади очи.
Георги Рапопорт.
Телефон 121

ПЕЧАТНИЦА ЗОРА
' ■ :наеж атея ■■ ~ ;

Печатарска Пронза. Ншшерарн „Ешства“
ВАРНА
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ВЖТРЕШЕН ОТДЕЛ.
XX V III. редовна сесия на Варненската
търговско-индустриална камара.

В първото заседание от 30 май т.
г„ след поздравителната реч на пред
седателя г-н К. Генов, бидоха из
брани комисии, както следва: в бюджетарната: Яков Найденов, Стоян
Ив. Стоянов, Днмитр Иванов, в тая
по главния отчет: Панайот Рахнев,
Юрдзн Овчаров и Ненко Славчев,
по резолюциите: Димо Калоянов,
Петко Кирчев и Д Солдатов.
След това секретаря на камарата
г-н Д. Влахов, прочете всички про
токоли на бюрото, които последно-,
то счита, че трябва да бъдат одоб
рени от сесията.
Така беха одобрени последовател
но протокола № 2 от 23 януарий
1922 г. съдържащ решението на
местните членове, вследствие реше
нието от миналогодишната сесия на
камарата да събира такси при за
верката на фактури и такива при
издаването на карти на пътующи
търговски агенти. Изработената за
целта от бюрото таблица бе одоб
рена. След това се прочетоха и
одобриха протоколите: № 148, 149,
150, 153, 154, 155, 157, 160, 162, 165.
В заседанието от 31 май секрета
ря прочете доклада на редактора на
Архива по историята на българс
ката търговия г-н Д-р Михов.
По отчета на бюрото говориха
Следните членове на камарата:
Петко Кирчев - - одобряса изцело отчета на бюрото, кой го бе
разпратен, о т п е ч а т а н , на всич
ки членове, за да могат да се под
готвят от по-рано за разискванията
и да не се губи време.
Калоян Манолов иска да се на
реди анкета, по позод инсинуациите
срещу камарата, бюрото и акаде
мическия съвет.
Cm. Рибароз изтъкна, че камари
те правят постъпките си пред цен
тралната вдаст по отделно и за то
ва няма резултат. За да се постигне
нещо, действията на всички трябва
да бъдат общи и едновременни.
Настоява, щото камарата да из
казва своето мнение по всички за
кони и законопроекти, много от кои
то крият в себе си голяма опас
ност за стопанското развитие на
страната. Освен това, дейността на
камарите трябва да бъде съгласу
вана с изискванията на новото време. Също и информационната служ
ба да бъде реформирана.
Настоява чирашките курсове да
продължават, но под по-голям кон
трол.
,.
С. Вмрбов говори по майсторски
те изпити, че те са неефикасни.
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И. Славчев — закона за .подпома правителството спъва дейноста на
гане на занаятите да се прилага най- камарите, последните повече от рам
строго спрямо майсторите. Иска ка ките на закона не могат да излязат
марата да действува за поевтинява и че бюрото на камарата винаги е
не на живота.
правило постъпки по новите зако
Ал. Тодоров — намира, че със ни щом е узнавало за тях. Чираш
тоянието днес на чирашките курсо ките курсове требва да съществу
ве е такова, та се явява въпроса, ват занапред и камарата се гордее
дали те да съществуват за напред с това си дело.
или не. Иска голям контрол над тях.
Калоян Манолов изтъкна, че бъВ заседанието от 1 юни Димо Ка дащия стопански живот ще бъде в
лоянов иска учреждаването на едно ръцете на стопанския парламент,
бюро при камарата с специален чи който ще се създаде, на скоро.
новник и четире представители от
В заседанието от 2 юний секрета
дребни търговци, което да се грижи ря г. Д. Влахов дава подробни обяс
за развитието и урегулирането на нения по всички повдигнати в свръз
дребната търговия. Да се субсиди ка с отчета въпроси и се спря об
ра търговската академия, като един стойно върху недостойните нападки
ствена в цяла България, и от дру против камара, бюро, учители, чи
гите камари.
новници и пр. от страна на варнен
Д. Радев намира, че днес камари ския в-к „Търговско-промишлена
те са фикция, защото централната защита“.
власт ги пренебрегва и, вместо да
По този повод, събранието в за
се вслуша в тях, съвършено се де- седанието си на 4 юний, след като
зинтересуза от техната дейност.
порица поведението на същия в-к,
Д-р Ив. Екимов изтъкна, че щом гласува следнето

Стр. 3.

и общинските съвети и търговски
те камари в размер на 100°/о от ос
новния данък върху общия доход.
2) Да се предвиди един минимум
необлагаем екзистенцминимум;
3) Да се освободят от данъка
върху общия доход доходите на
насърдчаваната индустрия (чл. 16
буква „Б“ от закона за насърдчение
на местната индустрия и чл. 5 от
закона за данъка за дружествата).
4) Всички дивнденди, получавани
от акции и дялове от акционерни дру
жества и кооперативни сдружения,
, да не се облагат с данък върху
общия доход, понеже същите при
ходи са обложени с данък за дру
жествата.
5) По същите мотиви да се осво
бодят от облагане с данък върху
общият доход тантиемите, получава
ни от управителния съпет и дирек
торите на разните предприятия.
6) Да се освободят от данъка
върху общия доход приходите от
облигациите на държавните заеми,
освободени от всекакви данъци, се
гашни и бъдащи, както и приходи
на XXVIII редовна сесия на Варненската тдрговсно-индуст^иална канара.
те от изкуствени ливади, черничеви
По повод систематически водената кампания от.в-к «Търговско-про градини, освободени от такива с
мишлена защита“ в Варна,, с прийоми недостойни за човек с каквито и специални закони.
7) Да се възприеме дискримина
да е морални качества против бюрото на Варненската търг.-инд. камара
и по отделно против неговите членове и персонала на камарата, както и цията на .доходите при облагането
против нейните просветни институти, XXVIII редовна сесия на камарата, им с данък върху дохода.
8) Да се освободят от данъка
след като изслуша обясненията на секретаря ца същата, подкрепени за
върху
общият доход наследствените
всеки отделен случай със съответни преписки и взе пред вид:
инвалидни
пенсии, пътните и днев
1) че в-к „Търговско-промишлена защита“ от неколко месеци насам
ни
пари
на
служащите от обществе
публикува статии, бележки и антрефилета, пълни с измислици, интриги,
ните
институти,
както и дневните и
лъжи и клевети, насочени против дейноста на бюрото изобщо и цо от
делно върху членовете на същото и против чиновници, професори и учи пътните пари на окръжните и об
тели при камарата; 2) че с инсинуации и шантажи този пасквил преслед щинските съветници и членовете на
ва явно целта да се дискредитира представителното учреждение на тър търговско-индустриалните камари.
9) Да се смятат като присъщи
говци, индустриалци и занаятчии в района на Варненската търговскоразноски
поправката па инструмен
индустриална камара и се унижат ръководните личности на камарата и
и машините в индустриалните
нейните просветни институти пред стопанските съсловия на страната; тите
предприятия.
3) че в своята недобросъвестна борба този вестник е минал всяка грани
10) Да се определят % на амор
ца на приличие, срам и чест, като не е оставил незасегнат даже и частния
тизацията
на машините и сградите,
живот и личната чест на членовете на бюрото и служителите на камарата
и 4) че бюрото е изпълнявало възложената му работа добровъвестно, как като същите бъдат в размер, отго
то и служителите на камарата и нейните просветни институти са били варящ на днешните високи цени на <
машините, инструментите и сградите.
акуратни и съвестни при изпълнение своите служебни длъжности,
11) Да се определят от компетен
РЕШИ:
тни
институти и лица присъщите
1. Напълно удобрява дейноста на бюрото на камарата;
2. Изказва благодарност за честната и акуратна служба на служи разноски за всеки род предприятие.
12) Да се освобождават от данъ
телите на камарата;
. 3. Порицава недостойната и недобросъвестна кампания на вестник ка върху общия доход сумите, взе
„Търговско-промишлена защита“ издаван в Варна, против бюрото на ти от печалбите, за покупка на оръ
дия, машини, добитък за подобре
Варненската търговско-индустриална камара и нейните служители;
4. Препоръчва на българските търговци, индустриалци и занаятчии ние на производството и инвентари.
13) Разпределянето на категории,
и изобщо на българското общество да дадат заслужен отговор на този
от 3—5, околиите, като се фиксират
шантажен лист.
за всяка околия максимални и ми
Резолюции на 28-то редовно годишно за данъка върху общия доход, ка нимални доходи, ощетява интереси
събрание на Пловд. търг.-инд. камара. то в същия се прокара и следното: те и на фиска, и на данъкоплатците.
1)
Да се намалят процентите наДа се премахнат максималните и ми
По закона за данмка вжрху об облагането и скоковете от един про нималните размери на доходите, а
щия доход.
цент до други да бъдат по-малки, да се облагат с данък върху об
Да се иска от r -на министра на особено след като се реши да се щия доход само действителните до
финансите да внесе законопроект за събират върху данъка върху об ходи.
изменение и допълнение на закона щият доход данъци за окръжните
14) Подаването на декларациите

Р Е Ш Е Н И Е

Стр. 4за облагане с данжк вжрху общия
доход да става най-кжсно до 31
март, което ще хармонира с закона
за водене на тжрговските книги.
15) Данъкоплатците да бждат пред
ставени в пжрвоначалната облагателна комисия с трима представи
тели от всяко производствено сжсловие, които ще бждат посочени
от О. П. комисии, общините и тжрг.
инд. камари и то с право на глас,
което ще има за резултат по-голема
експедитивност, както на пжрвона
чалната, така и на контролната ко
мисия.
16) Заключенията на вещите лица"
да бждат заджлжителни за облагателните комисии;
17) Доказано редовно водените
тжрговски книги да сжставляват за
ключително доказателство за верноста на декларирания доход.
18) Финансовата администрация е,
която требва да доказва неверност
та на водените тжрговски книги, или
неверноста на декларираните доходи.
19) Да се ходатайствува пред на..длежните пжлпомощни министри и
консули, щото при заверка на па
спорти на техни поданици при напущане страната ни, да представят
удостоверение от финансовите вла
сти за изплатени данжци.
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2. Всеки амбулантен тжрговец тре
бва да подаде декларация, или да
се сжобщава d’office списжка на ам
булантните тжрговци от тжрг.-инд.
камари на финансовата администра
ция, която ще следи чрез това дали
всички амбулантни тжрговци, на
които са издадени легитимационни
карти, ще подадат декларации -в по
следствие за облагане с данжк вжр
ху общия доход за упражняваното
от тях занятие;
3. Да се забрани поставянето на
сергии по тротоарите на градовете,
а за амбулантната тжрговия да се
определят специални и подходящи
за целта места от общините .в сжгласие-с представител от респектив
ната тжрг.-инд. камара и
4. Да се забрани продажбата на
артикули от занаятчийското произ
водство на занаятчии, без разлика
на поданство, които не притежават
майсторско свидетелство. Такива да
бждат най строго преследвани от
административните и други надлеж
ни органи.
По зарегистровката на търгов
ските фирми.

1. Да се помоли г на М ра на правосждието да направи необходимото
пред окржжните сждилища, щото
при зарегистрирането на тжрговски
По данъка за дружествата.
те фирми, да се иска от заинтере
1) Да се ходатайствува да се на сованите да определят не само ро
малят значително npt центните об дово, но и видово предмета на пред
лагания в 5-тех таблици, по които приятието си;
2. При предстоящето изменение
се облагат акц. д ва и кооператив
ните сдружения, още повече ко- на тжрговския закон, да се иска
гато приходите от акц. д ва и коо щото всяко лице, което ще се зани
перативните сдружения се облагат мава с каквото и да било тжрговдва джти: с данжк за д-вата и да ско или индустриално предприятие,
нжк вжрху общия доход при д е най-кжсно 30 дни след откриването
кларирането им от отделните акци на заведението, да сжобщи това в
онери и кооператори;
тжрг.-индустриалнзга камара, като
2) По вжзможност да се премах покаже точно предмета на пред
не облагането по различни таблици приятието и адреса си.
разните родове акционерни пред
приятия, тжй като всички са орга По въпроса за нормирането цените
нически свжрзани помежду си и сж на съестните продукти в свръзка
ставляват всеко едно отделен стадий с лансираното в пресата за създа
ване на специален закон за целта.
от производството.
1. Да се ходатайствува,пред над
По амбулантната търговия
лежните министерства и органи да
Да се ходатайствува пред респек се изостави идеята на всеко норми
тивните министерства за регулиране ране на цените на сжестните арти
по законодателен ред амбулантната кули, норма, която е невжзможна
тжрговия, като в сжщото легнат при бжлгарската действителност.
следните основни начала:
2, Ако ли пжк по една или друга
1.
Всяко лице, което ще се занипричина се наложи нормирането це
мава с амбулантна тжрговия, абму- ните на некои артикули в всеки град,
лантна тжрговия в смисжл на тжр гдето се наложи нормирането цена
говия с артикули на фабричното и та на тези артикули, да се сжстави
занаятчийско прриззодсгво, трябва една комисия в сжстав : общинския
да се снабди за това с легитима- кмет, или неговия заместник, пред
ционна карта, издадена от тжргов- ставител на тжрг.-инд. камара, такжв
ско индустриалните камари, която от О. П. комисия и от заинтересо
да има сила .само за определен пе- ■ ваното сжсловие, всички с право на
риод от време;
глас. Ако заинтересованото сжсло
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вие - е недоволно от решенията на
тази комисия, сжщото да има право
да го обсжди пред комисия, сжстояща се от представители на инсти
тутите, представители в пжрвата ко
мисия, окржжния управител, или не
гов заместник, един член, сжщия и
представител на сжсловието, което
произвежда или доставя самия про
дукт или суровите материали за
производството на нормирания ар
тикул.
’ •
3 Категорически отхвжрля всека
идея за монополизирането от когото
и да било на тжрговията с сжестни
те продукти, което не ще донесе,
освен продажба на скжпи и долно
качествени артикули, фалшификаци
ята на тези последните, появата на
контрабандната тжрговия с монопо
лизирането продукти и корупция,
която е винаги спжтница при такивато случаи.
Българската легация в Цариград

сжобщава ‘ следното: Както е из
вестно, голям пожар унищожи по-голямата част от големия град Смирна. В опожарените монументални
постройки, по-голямата част от кои
то са по самия кей, има огромно
количество желязо и мрямор. Напоследжк Ангорското правителство
продаде вече на тжрг желязото.
За продажбата на мряморния ма
териал не е още подиган вжпрос.
Този материял е в голямо количест
во — много х'иляди кубически мет
ра — от всевжзможен вид и качест
во: колони, корнизи, блокове, пло
чи, за постилане и облицоване, бор
дюри за врати и прозорци, архи
тектурни украшения и пр.
Пред вид на това, че всички прибрежни градове не се нуждаят от
мрямор, какжвто го имат в изоби
лие в множеството кариери по ос
тровите на Средиземно море, то ед
ва ли ще се явят много конкуренти,
и за това се има надежда да се ку
пи този материял сравнително на
много низка цена.
От друга страна, понеже пред
приемача на желязото, ще започне
разчистването на развалините, купу
вача на мрямора би могжл да вле
зе в споразумение за сждружна ра
бота при разчистването и ще се на
мали разхода при .изваждането на
мрямора. Този мрямор може да на
мери широко приложение в Бжлга
рия за големите частни и обществе
ни постройки, за постилане на чер
кви, на бани. на коридори, вести
бюли и пр. Разноските за изважда
не на мрямора и докарването му. до
парахода нема да бждат големи, защото по-голямага част от построй
ките са на самия кей и най-отдалечените не остават на повече от 300
метра.
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Разбира се, че ако би се намери
ли желающи да се ангажират с то
ва .■предприятие, наложителна е ед
на предварителна рекогнисцировка
на самото место и от компетентни
лица.
Парижката търговска академия.

Икономически Известия
телства за надлежната заверка при
заяление и 40 лева в гербови марки
за обгербването им.
След 30 юний т. г. ще важат само
новозаверените индустриални свиде
телства.
,
В случай, че некой от вписаните
количества са напълно внесени или
превозени, требва да се поиска на
време дописване на нови количества
от тези материали. В противен слу
чай, митниците нема да ги пропуснат
без мито и железниците нема да ги
пренасят с намалена тарифа.

Тази академия е нопа, основана в
1921 год. и предназначението й е
специално за студенти чужденци.
За тая цел Парижката тжрговска ка
мара е решила да отпустне, начиная от ноемврий 1923 г. един годи
шен кредит 30,000 франка за об Изложба в Нови Сад.
лекчение учебните разноски на мла
Българската легация в Белград
дежи, чужденци с доказани недоста
съобщава, че от 10 август до 10 септъчни средства.
Желающите младежи да следват темврий т. г. ще се състои изложба
в Парижката академия и да изпол в rp. Hoeu-Cad (Югославия). Тия от
зуват дадените облаги, да се адре българските производители, които
сират до френската търговска ка желаят да вземат участие в тая из
мара в София, ул. Московска,, № 2. ложба, требва да подадат деклара
циите си най-късно до 31 т. м. до
Външната търговия на България със канцеларията на изложбата, ул. „ФуСъединените Щати през месец ноемврий тошка“, 65, гр. Нови-Сад (Югосла
1922 година.
вия), от гдето могат да получат и
по-обширни сведения по изложбата.
През месец ноемврий 1922 година
България е внесла в Съединените Кжи кооператорите в целия свет.
Щати стоки за 11,022 долара, срещу
Международният кооперативен съ 
14,349 долари за ноемврий 1921 год.,
юз,
със съгласието на големото бол
а Щатите през същия месец са из
несли за България стоки за 128,017 шинство от присъединените към не
долара, срещу 204,171 долара през го национални кооперативни орга
1921 година. За единадесетте месеца низации, е решнл да установи един
на 1922 година (от 1. I. до 30. XI.) годишен празник за чествуване и
България е внесла в Щатите стоки пропагандиране на кооперативната
на стойност 1,201,910 долара, срещу идея. За тоя международен коопе
327,225 долара за същия период от ративен ден е била определена пър
1921 г., а за същото време Щатите вата събота от месец юний т. г.,
са изнесли за България стоки за когато ще бъде манифестиран де
523,810 долара срещу 1,804,356 до виза на кооператизма: «един за вси-чки и всички за един“.
лара за 1921 година.
От тези данни на официалната ста Консоиацията на яесо в Варна.
тистика на Министерството на тър
През изтеклия месец май са закла
говията в Съединените Щати се ви
жда, че износа на Щатите в Бълга ни за консомация: 87 глави волове
рия е надминавал нашия внос в съ  с 13322 кго. 1 вол-бик 55 кгр. 20
щите с 116,995 долара, но взето от крави с 1827 кгр. 19 телета с 1196
ношението на вноса към износа за кгр, 13 бизоли с 2456 кгр. 8 биво
първите единадесет месеци от 1922 лици с 1130 кгр. 2 малачета с 250
година, нашия внос в Щатите над кгр 1 овен с 16 кгр. 11764 агнетас
минава износа на последните в Бъл 68079 кгр., 6927 ярета с 38130 кгр.
гария с 678,100 долара, докато за 25 свини с 1203 кгр., или всичко
същото време през 1921 г. е било 18869 глави с 127,664 кгр.
обратното — износа на Щатите е
надминавал нашия внос с 1,567,131
долара.
Важно за индустриалците.

Министерството на търговията
съобщава, че срока на издадените,
индустриални свидетелства за обезмитен внос на материали и за нама
лен превоз по железниците, който
изтича на 20 юний т. г., ще се про
дължи с още. една година, т, е. до
30 юний 1924 год. ,
,'
( Заинтересуваните требва да изпра
тят веднага индустриалните i Свиде

Занаятчийски отдел.

По възложената работа на ръководи
телите на занаятчийската просвета
през ваканцията.

Натоварени са ръководителите на
занаятчийската просвета в Шумен и
Търново през летната ваканция да
анкетират детайлно известни заная
ти; да ревизират всички занаятчий
ски и професионални сдружения, и
да дадат нуждните упътвания на

Стр. 5.
настоятелствата им по приложение
3. О. П. 3.; да проучат условията
за създаване борси на труда, чрез
които да става настаняването на кал
фите и чираците съвместно с мес
ния занаятчийски съвет, да дадат
мнение за броя на чираците, кои
всеки един самостоятелен майстор
ще трябва да обучава в работилни
цата си, да съставят списъците на
всички чираци, подлежащи на обу
чение в чирашкнте курсове и да
проучат положението на всички не
движими имоти на занаятчийските
и бивши еснафски сдружения.
v
Бръснарски лраздник.

На 28 май, Варненското бръснар
ско професионално сдружение отпразднува своя патронен лргздник
„Св. Дух*. След отпуск на църква
се отслужи молебен в катедрализта
църква и освети знамето на сдру
жението, стед което, начело с му
зика и знамето целия бръснарски
еснаф заедно със семействата и го
стите отиде до градината на избата
.Грозд“, където под звуците на му
зиката прекара във веселие целия
след обед.
Началника на занаятчийското бю
ро при Камарата поздрави празднующите от името на последнята, ка
то им пожела в най-скоро време да
види и бръснарите наредени между
занаятчиите.

ВЖИШЕН ОТДЕЛ.
Участие на работниците в печалбите.

Идеята за участие на работниците
в приходите на предприятията, в
които те работят, добива граждан
ственост. Според данните на Между
народното бюро на труда има в це
лия сеят около 400 предприятия, дето работническото акционерство е
въведено и функционира постоянно.
Тази социална реформа, обаче, за
почва да се формира и по законо
дателен път. В Норвегия, след дву
годишна анкета, приготвен е зако
нопроект, в силата на който трудящите се ще бъдат призовани не са
мо да участвуват в печалбите, но и
да имат представители в управле
нието на предприятията. По настоящем френският върховен трудов
съвет официално анкетира по акционерството на работниците с цел да
приготви по въпроса един проекто
закон. Мнозина работодатели са въ
вели доброволно работническото ак
ционерство под вид на раздаване
годишни дивиденди или улесняване
купуването на акции. Популяризира
нето и узаконяване на участието на
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трудящите се в печалбите и упра
влението на предприятията, било
според видни икономисти, начало
на прекратяване антагонизма между
капитала и труда.
Нов закон за износа в Гдрция.

H a l май н. г., влазя в сила новия
гръцки декрет за износ и за изно
сни мита. С този декрет се премах
ва задължението да се отстъпва
здравата валута на държавата, пред
видено в декемврийския декрет от
миналата година, а се поставя за
условие на износа от Гърция пла
щането износни мита.
Износните мита са определени та
ка : сирене 20%, пашкули 25%, мед
3%, нещавени кожи 20%, сингер 5%,
портокали, лимони, мандарини, прес
но грозде, сухи одощия, зеленчуци,
маки и ябълки 5%, тютюн реколта
1921 г. и сухо грозде (изключая черно
коринтско) 20%, рошкови 10%, тю
тюн 15%, дървено масло. 12%, ра
финирано дървено масло 5%, рибе
но масло и памучно семе 10%, ма
слини 15%, колофон и терпентин
5%, с р е б р о , мед, живак, се
ра, цинк и други метали 3%, су
рова коприна 5%, памучна прежда
10%, консервирани овощия и зелен
чук 3%. Колкото се отнася до чер
ното коринтско грозде,, износа се
допуща, но вместо износна такса,
отстъпва се на държавата 80% от
стойноста на здравата валута, въ р 
ху базата 155 драхми фунта. Изно
сните мита се плащат или в англий
ска монета, или в девизи . срещу
Лондон, при някоя позната в Гър
ция банка. Определените проценти
за износни мита се пресметат върху
цени fob. Самите цени се определят
от митническите власти, но експор
тйора има право на оплаквание пред
финансовия министър, ако счита, че
преценката е по-голяма от действи
телната.
•Тези са главните нареждания на
декрета, който поставя на нова база
износната търговия.в Гърция. Без
спорно, условията са твърде тежки
за експортйора, който след голямите данъчна и транспортни разходи,
трябва да плаща още от 5 до 25%
от стойноста на изнасяната стока и
то от стойност, която митницата
произволно ще определи. Все пак
новия декрет има и по-добри стра
ни от стария:
1) Премахват се прежните басно»
словни формалности около експеди
цията на стоките в свръзка с дава
нето гаранция. Експортйора не е
вече принуден да отправя стоките
посредством една .официална* бан
ка, която не ги изпращаше направо
до адресанта, а до своя кореспон
дент н по този начин се създаваха
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излишни формалности и излишни
разходи: комисиона за банката и комисиона за кореспондента. Сега
търговеца, след изплащането на ми
тата, може свободно сам да експе
дира стоките непосредствено на ад
ресанта.
' ■
2) Самите износни мита, ако й
платими в английски фунтове (лири),
представляват по-малка жертва за
експортйора, отколкото отстъпване
то на държавата стойноста на здра
вата валута. Главните предмети на
гръцкия износ, който се обхваща от
първия параграф на чл. 3, след при
ключването всички сметки, по-рано
отстъпваха на държавата 40'— 50%
от стойността на здравата валута,
незавасимо от горепоменатите коми
сионни. При новия декрет, гръцки
те експортйори дават на фиска 5
—25% от стойността на изнесените
стоки. Един пример за илюстрация.
При стария декрет, търговец, който
е изнесъл сухо грозде за 100 фунта
стерлинги (пазарна стойност 400,000
драхми), трябваше да отстъпи дела
та стойност в чужда валута на д ъ р 
жавата, която му даваше по 155
драхми за фуят и 20% разлика меж
ду определения и свободния курс;
така че експортйора получава от
държавата 204,000 драхми, което
значи че остават на последнята
196,000 драхми. Днес обаче, iCKcnop-.
тйора има да плаща на фиска всич
ко 20%, т. е. 200 фунта от 1000,
значи 80,000 драхми, вместо по-ранашните 196,000. Облекчението е;
както се. вижда, доста голямо за
износната търговия.
Из „Привредни .Преглед*
от 13-V—1923 год.

Внуширшр вщшшща
ЦАРИГРАД.

Българската легация в Цариград,
в седмичния си бюлетин от 28 май,
т. г.; съобщава следното за състоя
нието на цариградското тържище за
времето от 21 до 26 май включи
телно :
I
Положението на тържището.

Цариградското тържище върви с
слаба тенденция към подобрение.
При все че след рамазана и байрама винаги настъпва мъртвия сезон
за тържището, тази година по при
чина на скорошното очакване на ми
ра, търговците са обладани от на
дежда за подобрение на целия пазар.
Българските търговци в частност
(вносители на български стоки) са
в паника, поради покачването на ле
ва. Много търговци телеграфически

са спрели поръчките си. Никакъв
внос не може да става до като и
цените в България не спаднат до
статъчно. През миналата седмица с
параход .Фердинанд* са пристигна
ли само около 200 овци и 9 вола^
След известно време очаква се пак
да се почне вноса.
Храни.

Пристигнали: 80 тона жито от
Тракия. 100 тона от България. 1610
тона от Америка. 1950 тона от Ар
жентина.
Цени в грошове.

Жито. Тракийско, оката, обезмитено, насипано, 12V2 гр.
Жито. Българско, оката, обезмитено, насипано 14 гр.
Ж ит о■ Аржентинско, оката, обезмитено, насипано 13% гр.
Жито. Манитоба, оката, обезмитено, насипано Н 1/* гр.
Р ъ ж . Оката, обезмитено, насипа
но 8 гр.
Царевица. Оката, обезмитено в
торби 7% гр.
Ечмик. Оката, обезмитено в тор
би 7V*—7% гр.
Фасул. Ситен, оката, транзит I 2V2
гроша.
Фасул. Среден, оката, транзит 15
гроша.
Фасул. Едър, ипек, обезмитен,
оката 34 гроша.
Трици. Едри и дребни, оката, обезмитени по 3 гроша.
Брашна.

Пристигнаха само от А м е р и к а
23232 торби брашно.
Цени в грошове.
Български Варна „00* номинална
1025 торба 63 кгр.
Български Варна. „0“ номинална
930 торба 63 кгр.
Американски Нелсон 1060 торба
63 кгр.
Американски Дурум 825 торба 63
килограма.
Местни от българско жито 1050
торба 72 кгр.
Местни от тракийско жито 1000
торба 72 кгр.
Местни от Манитоба 1070 торба
72 кгр.
Цени на други стоки.

Ж ив добитжк.
Овнешко екстра, заклано, обезми
тено, оката 110—105 кгр.
Овнешко II кач. заклано, обезми
тено, оката 90 гроша.
Говеждо I кач. заклано, обезмите
но, оката 65—70 гр.
/ .
Говеждо II кач. заклано, обезми
тено, оката 60 гр.
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Агнешко местно, заклано, обезми
тено, оката 70 гр.
Агнешко Силиврия дохождат зак
лани, оката 60 гроша.
Кашкавал балкански, стара стока,
обезмитен, кгр. 120 гр.
Кашкавал полски, нова стока обез
митен кгр. 90—95 гр.
Кашкавал югославянски, нова сто
ка, обезмитен, кгр. 90 гр.
Бело сирене. Тенекия 77а- 8 тур
ски лири, обезмитено.
Масло кашкавалджийско оката,
обезмитено, 105 гр.
Масло краве, пресовано, екстра,
оката, обезмитено 200 —220 гр.
Джрвени вжглища. Нова стока 5Vs
гроша сухи и обезмитени.

Икономически Известия
ОДРИН..

Бжлгарският генерален консул в
Одрин, в рапорта си от 29 май т.
г., след като прави един подробен
преглед и статистически анализ на
нашата тжрговия с Турция, прави
следното. заключение. «Като вземем
предвид миналото и ползата, която
можем да извлечем от турския па
зар, ние ще требва да сторим всич
ко, за да проникнем и се затвжрдим в него. А за това, преди всич
ко, необходимо е да дигнем митни
ческата граница между нас и Тур
ция, т. е. да сжздадем един пжлен
митнически сжюз. Като се вземе пред
вид, какво Турция внася у нас, на
малението от наша страна на внос
ното мито до минимум или сжвжршеното му премахване, което ще
.АЛЕКСАНДРИЯ.
искаме сжщо и за нашите произве
Бжлгарският генерален консул в дения, внасяни в Турция — всичко
Александрия, в рапорта си от 22 май това ще ползува само нас. И онова,
т. г. г,, сжобщава следното:
което ще изгуби фиска, ще бжде
Брашната и зжрнените храна все компенсирано десеторно от тжрготжй тихи и без значителни сделки. вци и производители. Нека се даде
Спекулацията ликвидира некои свои вжзможност на земледелецз, скотоконтракти за брашна и се нахвжр
вждеца и индустриалеца да произ
ли вжрху захарта. Стокжт на браш вежда много — а той ще произвеж
ната в антрепозитите на Алексан- да много, когато има где да го пла
.дрия на 10 май (тая седмица бе сира и да забогатее, той не ще се
Байрам и Петдесятница) бе 189,275 бои от данжка, който ще му се на
човала, от които: 103,958 човала ав ложи. Но и фиска от това^ не ще
стралийско брашно; 79,462 човала загуби много. За 1911 год. *вносноамериканско брашно; 5,855 човала то мито било кржгло 28 милиона и
разни брашна. Тонжт австралийско нещо, а за 1912 год. 29 и четвжрт
брашно (1016 кгр.) cif транзит Алек кржгло, а вноса ни от Турция 17—
сандрия, било за разполагаема, бя 18 милиона или 12% кржгло от об
л о натоварена плаваща стока, с 13 щия внос, така щото митото, което
-3/4 лири стерлинги.
получаваме срещу тоя внос, не е
Захарта е с тенденция на спада повече от 2 милиона и четвжрт. При
не. Готова стока, Яфа, в двойни по-големи тжрговски !сношения мо
човали 377а англ. лири тона, плава же да достигне от 5 по-горе, но ка
ща м. юни и юли 30%; пазарат на кво ще е той, когато нашият износ
ютените човали е изоставен, има се качи вече на 50—60 и по-вече
Слабо спадане; човали, 21/ч либри милиона, па и много по-горе? Сега,
тежжк единия, се котират, cif тран- когато е време да влезем в нормал
-зит Александрия или Порт-Сайд 73-6 ни тжрговски сношения с Турция,
шилинга стоте от 27г либри — 83 9 ние считаме за свой повелителен
шилинга; Японски кабот от 40 яр- джлг да сложим тоя вжпрос пред
.да за 21 шилинга, от 30 ярда — компетентните кржгове, за ра бжде
15-6 шилинга; Ориз Рангун № 3, то той обсжден и му се даде сжответнжт — 13:12:6.
но с икономическите и ;стопански
интереси разрешение.
Цените на некои продукти.

Жито ардеба от 150 кгр. 160 —
170 ег. гроша; Ечмик ардеба от 120
■кгр. 85—90 ег. гроша; Кукуруз арде-ба от 140 кгр. 100-105 ег. гроша;
Бакла ардеба от 155 кгр. 190—195
ег. гроша; Леща ардеба от 132 кгр.
150—155 ег. гроша; Просо ардеба
135 кгр., 110— 115 ег. гроша; Нахут
-ардеба от 150 кгр., 210—220 ег. гро,ша. Сесам бел ардеба от 120 кгр.,
■390—400 ег. гроша; Сесам червен
ардеба от 120 кгр. 330—340 ег. гр.
Ленено семе ардеба от 120 кгр. 240
—.250 ег. гроша.

Движение на параходите.
Пристигнали параходи:
от миналата седмица:
Пар. „Константинопопи* с: вжлна
прана 7072 кгр., камфор 340 кгр., вжжа 13256 кгр., тапи 1744 кгр., синка
3000 кгр. манифактура 3680 кгр., ани
линови бои 1379 кгр., канап 8217 кгр.,
памучна прежда 47582 кгр., ориз 19500
кгр., лимони 13820 кгр., портакалн 920
кгр., валоне 31000 кгр.
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Пар. „Ннри Фрейсине“, с: хартия
21527 кгр., манифактура 206 кгр., вжлнена стока 203 кгр.
Пар’ ,Луи Фрейсине* с: лимонтузу
2320 кгр., семена 556 кгр., нахут 2500
кгр., ориз 6000 кгр., книга 14816 кгр,
бои 5922 кгр., прана вжлна 12247 кгр.,
кожи 7984 кгр., памучна прежда 9904
кгр., вжлнена манифактура 1242 кгр.,
памучна манифактура 12554 кгр., сапун
6640 кгр., железария 8597 кгр., стома
на 1195 кгр., масло джрвеио 414 кгр.,
бутилки 15050 кгр.,* фастжци 1541 кгр.,
му ша ми 574 кгр., оризено брашно
500 кгр.
Пар. „Киринале* с: памучна прежда
48471 кгр., манифактура 31689 кгр.,
лимонова кислога 1213 кгр., пипер 600
кгр., ориз 18342 кгр., гума-лак 88 кгр ,
стжклария 1000 кгр., вата 2884 кгр.,
вжжа 10608 кгр., ютени торби 5000 кгр.,
кабот 2000 кгр.
Пар. „Юлияна парк* с: ламарина
47536 кгр , чемберлик 14846 кгр., паму
чна манифактура 3200 кгр., джзмове
13000 кгр., екстракт 12050 кгр., гвоз
деи 36140 кгр., железария 2613 кгр.,
мелнични камжни 7365 кгр., прана вжлна
730 кгр., памучна прежда 428 кгр., па
рафин 2264 кгр., мраморен прах 348 кгр.,
смола 5730 кгр., мотор 2180 кгр., сто
мана 680 кгр, ориз 10000 кгр., маши-,
нария 1877 кгр, порцелан 1450 кгр.,
сухи кожи 85261 ктрл
Пар. „Бормида“ с: нахуг 7800 ктр.,
глицерин 334 ктр., пипер 2168 кгр.,
ориз 5000 кгр., памучна манифактура
2873 кгр., памучна прежда 43606 кгр.,
канап 10767 кгр., памук 9289 кгр., ани
линови бон 10! 1 кгр., екстракт 117 ктр.,
кожи 1364 ктр., лимони 8920 кгр., сяра
2750 кгр , валоне 5000 кгр., кабот 1950
кгр., желязо 225 кгр.
Пар. „Цар Фердинанд* с: манифак
тура 730 кгр. маслини 1000 кгр.
30 V. пар, „Меркурий" под холан
дско знаме с: манифактура 4925 кгр.;
химикалии 1478 кгр., кадифе 290 кгр.,
хартия 4372 кгр, стипца 5520 кгр.,
стеарин 2020 кгр , масло джрвеио 22767
кгр., цинк 2044 ктр., смола 694 ктр.,
какао 154 кгр., херинги 2760 кгр,
Пар. „Бжпгария“ с: машинария 2600
кгр., маслини 120 кгр, сапун 2580 кгр.
масло 6000 кгр., лимони 700 кгр., пор
токали 1600 кгр , кожи 1206 кгр.
31.V. пар. „Потерн* под герм. зн.
с: сардели 672 кгр., железария 35587
кгр., машинария 44291 кгр., боя 4626
кгр., графит 1160 кгр , машинно каело
10513 кгр., телено вжже 1425 кгр.,
огнеупорни камжни 98191 кгр., книги
44213 кгр, мотор 32377 кгр., часов
ници 3029 кгр., глауберова сол 9600
кгр., рибено масло 2400 кгр., химика
лии 12154 кгр., нафталин 6030 кгр..
ултрамарин 10500 кгр., мастило 1547
кгр., терпентиново масло 1212 кгр., ма
слини 5900 кгр.
Пар. „Фриже* под англ. зн.

Брой -34-

Икономически Известия

Стр. В.

Информвционен отдел.

' 2.VI. пар. -Дт«нтоъ под йтал. зн. с
манифактура 4093 кгр., циментови 904
килограми.
Обзор на тжржището.
Пар. „София*.
3.
VI. пар „Цар Фердинанд*. ’
6 юни 1923 год.
Нар. „Керч“ под руско сжветско зн.
В положението на тжржището не6.VI. пар. „Жак Фрейсине“ под фр. ма особени промени. Небивал за
знаме.
стой и небивала парична криза са
характерните черти на положението.
Заминали параходи:
Тжрговския свят още не може да
се
ориентира след неочакваното си
29.
V. пар. „Бортида*.
лно спадане на чуждите валути и
30.
V. пар. „Юлияна парк“.
безспокойствието му се усилва пред
Пар. „Меркурий*.
Пар. „Цар Фердинанд* с 30 кафеза неизвестноста за бждащето.
Кжм края на изтеклата седмица
кокошки и 42 свини за Цариград.
чуждите валути зарегистрираха чув
1.
VI. пар. „Ингрид“.
ствително подобрение, като Шей
Пар. „София“.
цария на 1 юннй достигна до 2020
Пар. „Фриже*.
Пар. „Бжлгария“ с 10 кафеза коко срещу 1810 на 31 май; Лондон на
шки за Цариград и 14000 кгр. дряно- 505 срещу 460; Париж на 700 срещу
670 и т. н. Обаче от 4 того сжщи.ви пржчки за Александрия.
те валути наново започнаха да спа
Пар. „Помери“.
дат,
като достигнаха днес най-низки
2.
VI. пар. „Тренто“.
курсове след 27 того, а именно
4.
VI. пар. „София*.
Швейцария 1680, Ню Йорк 93, Лон
Пар. „Керч“.
5. VI. пар. „Цар Фердинад“ с 13 ка дон 427; Париж 600; Италия 425;
феза кокошки за Цариград.
1 Цариград 60 80; Прага 282.
В положението на отделните бран
Очакват се да пристигнат иш тоже няма особени промени.

параходи:
Агенция „Дюрони & Раделия'.
Пар. „Пуи Фрейсине“ от Кюстенджа на 8 т. м.
Агенция „Братия Трояно."
Пар. „Нгнета Парк* — 12 т. м.
Агенция „Сервици Маритими*
Пар. „Албания“ — кжм 12 т. м. от
Генуа.
Агенция „Пойд Триестино.“
Пар. „Иелио“ — 8 т. м. от Триест
за Дунава носи 100 тона манифактура
и ориз.
Агенция „Бр. Зопас*.
Denische Levante Lime.
Пар. „Kyphissia* ще пристигне кжм
15.V I с около 350 тона разн. стока от
Хамбург, Бремен, Анверс.
Трансбордирани стоки от: пар. „АШка* в Бремен, марки: D-E, S, К &Со ; от
nap. „Finnland* в Хамбург, марка Р. В. F.

Манифактура. Положението непро

менено, пжлна липса на сделки, кое
то до някжде може дя се отдаде и
на - последствията от Ески Джумайския панаир, кждето манифактурата
направи задоволителна работа. Це
ните проджлжават да спадат.
Железария. В цените на фасонира
ното желязо има спадане около 20°/о
а в тия на гвоздеите около 5%.
Сделки обаче не стават поради сжщите причини изтжкнати в предиш
ния ни обзор.

Варненска стокова борса.
6 юни 1923 г.

Пар.. vOderlarid* от компанията Дойче
Ориент Линие се ояаква от Хамбург тук
на 20 т. м. с разнородна стока. ..

Рекламите дадени в „Икономически
И звеещ “ постигат целта си.
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Колониал. Стоковете почти са из
черпани, пристягания твжрде слаби.
По отношение предшествующата
седмица в цените на кафето, джрв.
масло, ориза и сапуните има едно
спадане с около 5—6%.

Положение непроменено. Пжлно
бездействие владее в стоковата бор
са. За време от 31 май до днес е
Jonston Line.
продаден всичко 1 вагон жито на
Пар. „Rvi.emore* се очаква за при ‘5 того, по цена 455 лева % кгр., при
стигне кжм 8 юни с 200 тона разно; тегло 75 5-кгр. и чужди примеси 13/3
За сжщото време са пристигнали 8
родна стока.
Пар. „Quernmore* се очаква да при вагона брашно и 1 вагон трици.
стигне кжм 20 юни с около 200 тона
разн. стока.
.
.
.
...
Агенция „Братия Раделия.“
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ПЕЧАТНИЦА .ЗОРА*
ВАРНА.

Приема д а печата всички видове тър
говски и банкови и н и ж а , тефтери,
бланки, плика, ф актури; учебници,
списания, вестници, брошури и др,.

Работа чиста, бжрза
и навременна.
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Брой 34.

Икономически Известия

Стр. 9.

ТРДНСНИСИОЙЯЙ М И
Единични и двойни, всекакви размери, с гарантирана трайност и
™ РЕМЖЧКИ ЗА ШЕВ
*

нанай-мзиосни цени при

Сжедннени Индустрии Акционерно Д-во I
Ш УМ ЕН.
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Нагштая 8у©Ш1,ОСШ лв. н а п ъ л н о внесена
За телеграми „ИНДУСТРИЯ“.

Телефон Na 7.

РАЗП О ЛАГА ВС Я КО ГА С

РАПЙЧНН Н СЛЪ Н ЧО ГЛЕДО ВИ м д с л д
Производство на собственото зп растителни масла фабрика в гр. Попово.
■, .. ■

I

, -

ЗАКУПВА

\

.

-•

всякакви количества селена
за растителни масла.

I
5—10

Стр. 10.

Брой 34.

Икономически Известия

ФРАНКО В Ж ХШ С КА БАНКА
МЕЖДУНАРОДНА ТЖРГОВНЯ
Кипиш 22,000,000мм нпшно внесен.
ЗА

ш
а

Телеграфически* адрес: „ИНТЕРБАНК“.
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ш
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Централа: СОФИЯ, — уп. *Леге“ № 17.
Клонове: Варна, Пловдив, Русе, Бургас, Хасково, Дупница.
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Кореспонденти в всички по-големи градове в Бжлгарня' и в чужбина.
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Телйш №> 328.

Пжрво БЖЛГДРСКА фабрика

КОНЦИ
♦ КОМИСИОНА i

ТРДПЕЗ

((

И

Централа: С о ф и я , Витошка № 24

Г Е К С П О РТ X

фабрика: Велико Тлрново

.

НА

■

ЗЖРНЕНИ ХРА
НИ и ВАРИВА.

Телефони: София 2276, В.-Тзфново 68.

ИЗРАБОТВА

пяф вокачествени шевни

КОН ЦИ. * ^

Разполага винаги е пален асортимент.
5—6

J
Ш
m

Брой 34.

-Икономически Известия

Стр. 11.

Барух & Витали Барух - София
Телеграми: „Барух“.

ул. „Веслец“ № 16.

Телефони: 1627, Халите 39.

Р а ф а е л Б а р у х — Варн а I Ж ак ЕУ1. С и д и — П л о в д и в
Телеграми: „Барух“.

Телефон 151. |

ул. „Епископ Софроний* № 4.

П р е д л а г а т с л е д н и т е ГОТОВИ в с к л а д с т о к и :
Кжврак „три сжрдца“ и „три лопати“.
Супани : есмер, кастарлии, боялии.
Севинг и Тира за чорапи.

Торби ютени нови за брашна, триии
т"

от прочутата италиянска фабрика

у]

т

и пр., всякакви размери и тежини.
Зебла и специално за амбалаж на тютюни. Вжжа. канапи, конци и пр.

италиански.
„М ЕРИ Д ИОН А71Е“ = =
Басми шампосани. Мерино черно. Крепони, фулари, сержове, фистанпжцн и др.
ч

П р о д а ж б а н а е д р о ■— са ш о н а б а я н .

Цени винаги най-износни.
11— 25
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ВУЛКАН“ Ш Д-ВО-ВАРНА. mmm
0

Т е л е ф о н : N° 110.

За телеграми, „вулкан“.

ФИбРИНЦМИПОСТОИШИМ
ПВД8П03ЙТ:

Лопатки за смет (фараши)
Салове и вжршници

Бодлива тел галванизирана
У Тегла чугунени от 100 гр.до 50кгр.
т Пурйй тип „Винтер“ № 4—10

Подкови
Панти -

0

Лопати и лизгари
I Лопатки за вжглища
go

с 4, 5 и 6 дупки
кюшелици

Панти —ангропати

№ 7—12

I Инсталира и ремонтира всякакви индустриални и земледелски на
ра шини и отлива от чугун и други метали всички машинки части.
0

т
0

5— 10

m
i
©

0

m
m
0
m
m
m
m
©
ш
м
m
m
0
m
m
03

Стр: 12.

Брой 34.

Икономически Известия.
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Варненски клон
Т Е Л Е Ф О Н

№116.

ЦЕНТРАЛ А--С0ФИЯ

КЛОН--РУСЕ.

Телефон № 463.

Телефон № 235

Капитал 10,000,000 лева.
S

Извжршвв

. .

•

всички банкови операции,

П р и е т а влогове срочни и безсрочни, както и по спестовни
книжни на износни цени.

ПАРИЧНИ

ПАРИЧНИ

отми, плюти икшнштвш
СЖС СПЕЦИАЛНИ БРАВИ, в нищо не отстжпвпщи но европейските.
Изработва по поржчка и има готови в депозит

К ш Христов, в д езар - Варна
,

•.

'

»

Сжщия изработва железни огради, врати, прозор
ци, балкони, дж ам лж ци за цветарници и д р уги же-

