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Институтъ на счетоводителите въ България.
Министерското разпореждане, дадено на фи
нансовите агенти, отмени съ единъ замахъ доказа
телствената сила на търговските книги предъ фи
нансовите власти, обстоятелство, което се намира
въ пълно противоречие съ законодателството на
коя да е културйа страна, понеже това качество на
книгите се признава отъ целия културенъ светъ.
ПодбуДителните мотиви на такова разпореж
дане беха: отъ една страна стремежа на население
то да отбегне тежкия данъченъ товаръ съ помощьта на лъжливо съставени декларации, баланси и
отчети, а отъ друга — отсжтствието на подготвени за
съответните цели кадри отъ финансови чиновници.
Това разпореждане служи за нагледно дока
зателство до колко сжществующите закони еж. без
силни да установятъ правилно счетоводство въ
страната и да получатъ съ негова помощь правил
но осветление на резултатите отъ дейностьта на
търговските и промишлени предприятия; то сж.що
се явява като признание, че е невъзможно да се
задържатъ на държавна служба теоритически и
практически подготвени чиновници при сжществующите сега заплати.
Дали тази мерка на правителството е логич
на и дали съ нейаа помощь може да се прокара
принципа на справедливостьта, който требва да .
легне въ основата на облагането, е голЪмъ въпросъ.
Преди всичко това разпореждане, вместо да изле
кува злото въ корена, се явява палиагивна м-врка,
която въ края на краищата, въ замена на прин
ципа на справедливостьта, ще се превърне въ чи
новнически произволъ. Не може да се подобрява
фиска възъ основа на произволъ, който игнорира
интересите на населението: ако балансите и отче
тите еж фалшиви и книгите възъ основа, на които
еж ежетавени, не могатъ да иматъ доказателствена
сила за фискални цели, то по сжщите причини тия
документи би требвало да се лишатъ отъ юриди
ческо значение и за други цели. Защо представе
ните баланси и отчети не могатъ да служатъ за до
казателство на истинския резултатъ отъ дейностьта
на предприятието при определяне на подоходния
данъкъ, когато сжщите документи требва да се
явятъ показателите на истинския резултатъ при оп
ределяне дивидента или кредитоспособността на
предприятието да служатъ като основа при напущане на некой отъ съдружниците или при подял
бата на предприятието между наследници, правоимеющи и пр. ? Най-после, кое ще взематъ чинов
ниците на фиска за база при определяне истин
ския размеръ на дохода на дадено предприятие?
Не циркулиращите ли често пжти противоречиви ин

формации, получени чрезъ запитване на местните
- жители ще дадатъ ония конкретни данни, възъ ос
нова на които ще се прави опита за прокарване
на принципа за справедливо облагане?
Тенденцията да се заобикалятъ данъчните за
кони е съществувала и съществува въ всички стра
ни и това е напълно естественно явление въ жи
вота на народите, обаче при все това нито една
държава до сега не се е досетила да отмени до
казателствената сила на книгите съ цель да се оградятъ интересите на фиска. За тия цели държа
вите прокарватъ надлежащъ контролъ, иматъ чи
новници, които се намиратъ въ висотата на своето
призвание, дори усилватъ наказателните мерки, но
не допускатъ чиновнически произволъ.
За организирането на правилно счетоводство
въ предприятията и стопанствата въ Германия функ
ционира института „Bikherrevisoren", в ъ Англия дей
ствува „Институтъ на заклетите счетоводители на Ан
глия и Валиса", въ Америка сжщите функции изпълняватъ „Публичните счетоводители или експерти*,
въ Франция „Синдикалната камара на счетоводители
те" ит.н. Съ помощьта на тези организации, чужди
те държави съумяватъ да организиратъ правилно
счетоводство въ страната, а съставителите на ба
ланси и отчети знаягь. че всички хитрости еж на
празни, понеже контролните счетоводни институ
ти държатъ високо своето знаме, като по такъвъ
начинъ стремежа да се заобиколи данъчния законъ
не достига своите цели.
Ето насоката, по която требваше да действу
ва държавната власть въ България, вместо да от
менява доказателната сила на търговските книги.
Прогресътъ на търговията и промишленостьта,
който ярко се изразява въ замената на еднолич
ните предприятия, съ предприятия основани на
съдружнически начала, подчертава необходимостьта
отъ опитни и съзнателни работници-счетоводители.
При съвремените форми и начини за водене на
търговията се привличатъ крупни материали, инте
реси на множество лица: кредитори, вложители,
контрагенти, кореспонденти и пр. Собственостьта
на тези лица често пж.ти образува по-големата
часть, а понекога целия, операционенъ капиталъ.
Внезапната несъстоятелность на такова предприя
тие, като следствие на продължителенъ неуспехъ
или злоупотребление отъ страна на разпоредители
те, влече следъ себе си и разорението на много
лица, като се предизвика съ това икономически
кризисъ — обществено бедствие,
При най-добри условия опасностьта отъ пълно разо
рение би могла своевремнно да се предвиди и пре-
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дотврати, или поне да бжде отслабена съ намесата
на заинтересовани лица. Но такава желателна и по
лезна намеса е възможна само при условие, че въ
предприятието се води правилно счетоводство, кое
то изобразява точното и истинско положение на
предприятието. Ролята на счетоводителя въ такива
случаи тр-вбва да има характеръ на обществена
служба.
Правосждието, което често се нуждае отъ сче
товодна експертиза, се ползува отъ услугите на
лица, не винаги напълно компетентни, а отъ заклю
ченията на такива случайни рксперти често пжти
зависи не само значителенъ материаленъ интересъ,
но дори честьта и свободата на гражданите.
Ржстьта на търговията и промишленостьта отъ'
своя страна разви дейностьта на банките, които пре
мествайки капиталите отъ ржцет-Б на населението въ
ржцете на промишлениците, е явяватъ оная помпа,
съ помощьта на която се изсмукватъ и пласиратъ на
родните спестявания всредъ нуждающите се отъ кредитъ области на народното стопанство. При това
положение, банките еж длъжни да дадатъ отчетъ
за своята дейность и то отчетъ правиленъ, не само
като се изхожда отъ интересите на акционерите,
но и за целата държава, защото отъ такива пре
мествания на спестяванията зависи благосъстояние
то на масите.
Едноличниятъ стопанинъ сжщо е заинтересованъ въ правилното водене на счетоводството въ
предприятието му: за него е много важно да има въ
всеки моментъ състоянието на предприятието предъ
себе си, важно е да изяснява причините за откло
нението на предприятието въ една или друга стра
на, важно е да получи кредитъ отъ банкигв или
други лица, които ще поискатъ баланса за да сждятъ за неговата кредитноспособность; важно е
той да знае причините за колебанието на пред
приятието, за да може своевременно да отстрани
опасиостьта отъ упадъкъ. Всичко това може да
даде само правилната отчетность.
По такъвъ начинъ, виждайки въ баланса кар
тината отъ резултата и живота на предприятието
въ даденъ моментъ, а въ воденето на книгите —
отражението на всеки моментъ отъ неговия животъ
требва да се дойде до заключението, че функци
ите на счетоводителя се свеждатъ къмъ регистра
цията на всичко, което се отнася до предприятието
и то такава регистрация, която не само, че не би
скривала неговите болести, а напротивъ би пред
виждала възможностьта отъ заболявания,
Съ усилването на стокоразмената и съ въз
никването на конкуренцията, концентрацията на
точни сведения относно дЪйностьта на всеко пред
приятие стана настойчива необходимость, Предста
вителите на учения светъ, предвиждайки тази не
обходимость, отдаватъ на счетоводителите и счето
водството почетно значение въ стопанския животъ.
Като взематъ предвидъ важното и отговорно
значение на счетоводителя въ съвремения икономи
чески животъ на страната Schiebe и Odermann въ
своя трудъ „Lehre der Buchfiihrung" установяватъ
следните качества, йоито требва да обладава сче
товодителя: „той требва да бжде честенъ и да ум-fee
да пази тайната; требва да има талантъ и изкуство:
въ работата требва да бжде опитенъ и да я изпъл
нява спокойно и смислено. Той тр-Ьбва да знае сче
товодството не само практически, а да е теоре
тически подготвенъ; следователно не е достатъчно
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да може да води книгите на н-Ъкое предприятие, а
да може да се ориентира въ всички случаи, които
могатъ да се появятъ въ висшия търговски животъ,
и да намира за ГБХЪ ВЪ съответния редъ ясно из
ображение. Като счетоводйтель по професия той
требва да обладава търговски опитъ; въ спорните
въпроси той да намира лесно решение, а въ запле
тените дела да не се загубва; встжпвайки въ нъкое "ново предприятие, работите на което му еж още
неизвестни, той тръбва да съумее въ скоро време
да ги изучи."
За да може човекъ да се занимава съ отговоренъ професионаленъ трудъ, требва да обладава
съответно право: за да има право да лекува, тр-вбва да има званието л1зкарь; за да бжде адвокатъ
не е достаточно само юридическото образование,
а требва да се числи къмъ адвокатската колегия;
най-после, дори за да бжде обушарь, или какъвъ
да е майсторъ, тр-Ьбва да е получилъ това право
съ помощьта на особенъ майсторски изпитъ и да
се числи къмъ занаятчийското съсловие; само за
водене книгитЬ на предприятията до сега не се
изисква никакво удостоверение че Съответното ли
це знае счетоводство: счетоводйтель може ди бжде,
безъ да се гледа на огромното значение, което има
правилното отчитане на предприятието, всЪко лице,
което може да н-Ьма представа не само за теорията
на счетозодството, но дори и за канторската работа.
Естественно е че такова положение не може
да се счита за правилно.
Цельта на счетоводството е да дава точна кар
тина на стопанството, да регулира дейностьта на
предприятието, да облегчава контрола върху него,
като предвижда и посочва погрешните и неправил
ни мероприятия. Погрешкигв въ стопанската дей
ность влекатъследъ себе си разтройство не само вър
ху икономическото добруване на отделните лица, но
и върху това на обществените групи, включително
и на държавата. Честите банкрутства разклащатъ
кредита, единъ отъ главните двигатели на търго
вията и промишленостьта. И безъ да се гледа на
всичко това, закона не определя понятието „сче
товодйтель," неговата роль въ предприятието, пра
вата и задълженията му. Закона само изисква да
се водятъ въ предприятието счетоводни книги и
баланса и инвентаря да бждатъ подписани отъ сче
товодителя; споредъ закона последния отговаря въ
случай че баланса и инвентаря не съответствувай.
на книгите и документитв.
Отговорностьта, верностьта и правилностьта
закона изисква при едноличните предприятия отъ
стопанина, а при сдруженията — отъ неограничено
отговорните съдружници, управителни и провери
телни съвети. Нито търговския законъ, нито фаб
ричното законодателство, нито ней-после инспек
цията на труда, не определятъ правното положе
ние на лицата, на които се възлага воденето на
търгрвеките книги, защото тези юридически норми
еж проникнати съ духа на кастова и съсловна из, ключителность. Ние дори и въ закона за търгов
ските книги отъ 1922 г. намираме че за верностьта
на баланса отговаря стопанина, иначе казано, и
тукъ закона се осланя върху търговската честность
. и не се доверява на икономическия нотариусъ, ка
къвто фактически се явява счетоводителя.
Ф. Белнеръ.
(Следва).

Печатница „Зора"—наемателъ: Печатарска
Производителна Кооперация .Единство".
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Дърншвшш Шит 313 1ЗД5 г.
Въпреки отбегването на г. финансова министъръ да придружи внасянето на държавния бюд
жетъ за финансовата 1924/25 год. за разглеждане
въ Нар. Събрание съ съответното експозе върху
положението на нгшчте финансии, достатъчна 6Ъ
неговата характеристика ка сжщия като „консумативенъ бюджетъ" за да разберемъ, че финансово
България не е добре.
Нейнигв затруднения въ това отношение, като
* че ли не идатъ вече само отъ външни финансови
задължения, но се създазатъ и отъ нейнето поло
жение на победена страна, както и отъ вжтрешно
ненормалното й политическо положение.
Единъ бюджетъ. който ще погълне грамад' ните средсгва на страната 6,223,650,000 лв., се про
карва за да задоволи текущите нужди на държа
вата, безъ да се създадатъ нЪкои нови придобивки
въ областьта на общата материална култура на
страната и съ това тя да изпълни задачите на
своето общественно и историческо предназначение.
Единъ бюджетъ, увеличенъ близо съ единъ милиардъ (отъ 5,367,857,646 лв. на 6,223,650,000 лева)
за една година ще требва да бжде погълнатъ отъ
персоналните разходи на държавата — които по
силата на една необходимосгь само презъ миналата
година беха увеличени съ 798,000,000 лв.; отъ раз
ходите по м-вото на войната, достигащи до почтенната цифра 1,061,000.000 лв. и отъ разходите
по изплащане на нашите стари и нови дългове
общо на 1,296,300,000 лв. (1,139,000,000 по дълг. +
157,300,000 по изпълнение на мирния договоръ).
Последните цифри говорятъ за едно неудър
жимо положение въ нашия бюджетъ, което винаги
би тормозило финансовия ни животъ.
Нерадостното се съдържа както въ разходния
така и въ приходния бюджетъ. Преди всичко сред
ствата на нашия бюджетъ, както изтъкнахме погоре, се поглъщатъ въ значителна степень отъ две
големи пера, плодъ на особенното положение, въ
което България изпадна следъ войната. По силата
на договорни положения България е принудена да
подържа една скжпокоствующа наемна армия, нещо
което още на времето се указа като твърде чув. ствителна тяжесть дори за единъ бюджетъ на бо
гата Англия. Споредъ новия ни бюджетъ само за
военни цели ще требва да се изразходва крупната
сума отъ 1,061.628,000 лв., което съставлява едвали
не Ve отъ целия разходенъ бюджетъ. Това поло
жение неволно събужда у насъ спомените на не
далечната предивоенна епоха. То е толкова по симптоматично, като се вземе предъ видъ, че бюджета
на военното министерство отъ 420 милиона лева
въ 1921 год. само за 3 години се угроява, за да
надмине едина милиардъ въ 1924 год.
Тяжестите на договорните положения отъ
войната насамъ изпъкватъ още по релефно, като
се вземе предъ видъ другото крупно перо на не
производителния ни бюджетъ — разходигв по дър
жавните дългове възлизатъ на 1,139,306,623 лв.
плюсъ 157,300,000 лв. бюджетъ по изпълнение до
говора за миръ — общо 1,196,606,623 лв. или близо
20% отъ целия разходенъ бюджетъ. Но требва да
признаемъ, че тая сума е най-минималната, каквато
е могълъ да ни даде финансовия м-ръ като едно
благоприятно положение. Ние се съмняваме за тая
сума, пресмятана възъ основа на днешното сравни
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телно благоприятно положение на камбиалните кур
сове, действително да може да покрие съответните
разходи. Тукъ дори има и известно опущение, като
не еж предвидени новоустановените репарационни
задължения на България, напр. тия по окупацията
на Варненското пристанище отъ английските войски,
задълженията ни къмъ Ромжния, които тепърва ще
. има да се опредЪлятъ и пр.
Срещу тия наложени и неизбежни разходи,
новия бюджетъ предвижда такива незначителни
увеличения въ разходите по министерствата, които
еж носители на материалната ни култура, че дей
ствително съ право финансовия м-ръ е требвало
да характеризира бюджета като консумативенъ.
Така предвидени еж нови кредити:
1) За земледЪлието и отрасл. му
5,372,230
2) , ветеринарна часть
200,000
3) п горите
3,246,000
4) „ държавните имоти
430,000
5) , водите
9,800,000
които, заедно' съ увеличението презъ миналата го
дина отъ 25,818 695 лв., даватъ едно общо увели
чение само отъ 34,865,925 лв.
Срещу това намъ се представя картината на
единъ приходенъ бюджетъ, въ който, не само че
не проличаватъ симтоми на една финансова политика,
но би тегналъ непоносимо съ своята неоправдана
едностранчнвость върху консумативните народни
маси, създавайки условията на едно разрешение
въ народо-стопанския ни животъ.
Основната тенденция на едно несравнено над
мощие на косвените данъци е напълно запазено и
при новия бюджетъ. Господинъ Министра очаква
да постжпятъ отъ косвените данъци 2,515,000,000
лв., като се осланя на постжпленията отъ измина
лата финансова година. Предвиждатъ се увеличе
ния въ бандерола върху тютюна, както и въ ак
циза върху материалите, отъ които се вари ракия
и тоя върху виното. Това еж 25о/о отъ общия при
ходенъ бюджетъ. Тоя фактъ ни говори за ония по
следствия, които ще има да се създадатъ отъ това
прекомерно тежко облагане на консумацията у насъ.
Срещу това се предвиждатъ да постжпятъ 850 ми
лиона лева отъ преки данъци. Отъ тяхъ само по
земления налогъ, който се отново възстановява, ще
требва да даде около 340 мил. лв„ а отъ данъка
върху общия доходъ се очакватъ само 225 мил. лв.
И тукъ азъ сметамъ, че се проявява опита въ на
шата финансова политика да се повърнемъ назадъ
къмъ старата система на специалните преки данъци.
Големите суми, както въ разходите, така и
въ приходите на крупните ни държавни предпри
ятия, а именно железниците, пощите и телеграфи
те и държавните имоти, говорятъ за постоянно
растящето значение на тия държавни предприятия.
Само отъ железниците се очакватъ да постжпятъ
917 мил. лв., отъ държавните имоти 642,100,000 лв.
и отъ пощите и телеграфите 134 мил. лв. или общо
1,693,100,000 лв. Тая колосална сума чертае вече
нови переспективи както въ финансовата така и
държавно стопанската ни политика.
За търговските и промишлени съсловия не е
безразлично въ какви размери и физиономия се
проявява нашия държавенъ бюджетъ. Той е осно
вата на целия нашъ икономически животъ, отъ
него ще зависи бждащето развитие. А новия бюд
жетъ създава у насъ съмнението, че прекомерните
разходи на държавата, както и тяхното едностран*
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чиво покриване може да затруднятъ още повече и
безъ това тягосното положение въ нашия иконо
мически животъ. Нови радикални промени се налагатъ въ финансовата и икономическа политика на
нашата държава.
Д ръ Г. Петковъ

ежтрешенъ отдълъ.

ФИНАНСОВИ.
Положението на държавните ни дългове, споредъ бюлетина на главната дирекция на сгастистиката, на 31 декемврий 1923 год. е било следното:
Външни заеми.
Консолдирани дългове. 1. Държавни заеми до
1909 год., заедно съ окупационния дългъ на бив
шата Источна Румелия е 510,228,831 франка.
2. Репарационенъ дългъ по договора за мира
(часть А*) — 550,000,000 зл. франка.
Неконсолдиранй дългове. 1. Къмъ Банкъ де
Пари, Парижъ и Дясконто Гезелшафтъ, Берлинъ
— 268,816,476 франка.
2. Къмъ Дисконто Гезелшафтъ авансъ за 1914
год. — 97,500,000 марки.
3. Къмъ компанията на неточните железници
за откупване ж. п. линия — 24,967,047 лева златни.
Вятрешни заеми.
Консолдирани дългове. Държавни заеми отъ
1914 и-1921 год. — всичко 246,371,100 лева:
Неконсолдиранй дългове. Къмъ Българската
земледелска и Народна банки — 4,233,991,826 лева.
МИТНИЧЕСКИ.

Министерството на финансиит* съ телеграма до
митниците нарежда:
1. ЦелулоиднитЬ дамски гребени и фиби, неукрасени съ метали и други материали, да се обложатъ по ст. 236 д/1 съ 500 лв. златни за 100 кгр.
2. Съгласно чл. 18 буква „в" отъ закона за
земледелските опитни и контролни институти, обнародванъ въ бр. 284 на Държ. вестникъ отъ 19
мартъ т. г. отъ всеки килограмъ изнесенъ тютюнъ
се събира по 20 стот. книжни пари въ полза на
фонда за културни предприятия по земледелието,
горите и водите.
3. Отъ местните стоки принасяни отъ едно
местно крайбрежно село до друго, съгласно чл. 227
отъ закона за митниците, нъма да се събира такса
10 лв. на тонъ, а отъ крайбрежното пренасяне на
камъни, пъсъкъ и чакълъ съгласно чл. 217 отъ сжщия законъ, ще се събира горнята такса само при
товарението
Новата наредба на Варненската митница по опе
рирането на декларациите Министерството на финансиите е издало окржжно № 5090 отъ 10 м. м съ
което се дава" нареждане щото изчислението на сбо
ровете по декларациите ще става, начиная отъ 20
того, най-кжено до третия день на проверката имъ
отъ контролата, следъ който день двойния магазинажъ почва да тече.
По поводъ на горното окржжно тукашната
митница е издала наредба, съ която отменява до
сегашния начинъ на опериране вносните деклара•) Остатъка отъ репарашюнния дългъ по Нйойския договоръ 1,700,000 зл. франка съставлява часть Б и нъма да бжде
исканъ отъ България до 1 априлъ 1953 година, и нЪма да носи
лихва (чл. 1 отъ протокола отъ 21 мартъ 1923 год).
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ции, като последните следъ оперирането имъ не
се даватъ повече въ ржцете на комисионерите, а
се изпращатъ направо въ касата на митницата.
Съ тая наредба отъ една страна се отнема
възможностьта на комисионера щателно да прове
ри правилното приложение на тарифите и правил
ното изчисление на МИТНИГБ сборове отъ страна на
митнишкигЬ чиновници, а отъ друга — отнема се
правото на търговеца да се ползува по силата на
чл. 109 отъ закона за митниците съ десетдневния
срокъ безъ магазинажъ.
Понеже въпросното окржжно на Министер
ството на финансиигЬ, както и издадената въ свръз
ка съ него наредба отъ тукашната митница, противоречатъ на постановлението на чл. 109, като затрудняватъ комисионерите при оперирането на
декларациите и ощетяватъ материално търговците,
чрезъ незаконно събиране на двоенъ магазинажъ
преди изтичането на десетдневния срокъ. Дружест
вото на мигнишките и железн. посредници въ Вар
на еж направили обстойно изложение предъ Ми
нистерството на финансиите, съ което искатъ въз
становяването на стария редъ при оперирането на
вносните декларации, като се съблюдава точно чл.
109 отъ закона за митниците.
Въ сжщия духъ варн. търговци еж отправили
телеграфически протестъ, а Търговската камара е
подкрепила искането имъ предъ Министерството.
Кооперативно електроснабдяване на гр. Шуиенъ.
Шумненската популярна банка въ съгласие съ об
щинското управление на 30 мартъ, въ общо събра
ние решила да си основе на кооперативни начала
едно предприятие, което да има за цель да снабди
града съ електрична енергия. Предприятието ще е
отделно отъ банката и самостоятелно. Подробно
стите по организацията щели да се наредять въ
учредителното събрание.
КНИЖНИНА.

Международното бюро на труда въ своето изда
ние Jnformation Sociales, дава специаленъ прегледъ
за състоянието и развитието на българското коопе
ративно дЪло.
Всички данни, които се цитирагь въ тоя пре«
гледъ еж извлечени отъ последното издание на Ди
рекцията на статистиката:
(Статистика на кооперациите въ Царство Бъл
гария 1920 год.).
Въ края на прегледа е дадена една рецензия
на списанието Кооперативно дгьло, подъ редакцията
на Г. Минчевъ и подъ идейното ржководство на
г. Кирилъ Поповъ.
Сжщо се даватъ сведения и за Висшата ко
оперативна школа, която по решението на прави
телството ще бжде открита тази пролеть.

П О К А Н А

Поканвагь се г. г. акционерите на Акц.
Д-во за Международна Търговия и Индуст
рия — Варна, да внесатъ третата вноска отъ
4070 за покриване пълната стойность на
акциите.
Вноската трябва да стане най-късно
до 7 того, като съ невнесенитв до тоя срокъ
ще се постъпи съгласно устава.
Отъ управ. сьветъ на д-вото.
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Занаятчийски отдЪлъ.
Изъ отчета на Занаятчийското бюро ПРЕДЪ XXIX
редовна сесия на Варненската търг -кнд. комара.
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При раздаването на 50 мил«пч'""'я занаятчий
ски кредитъ, организирани сл>. мубличмч.беседи въ
Варна, Шуменъ и Търново.
Бюрото е взело инициатива за основаването
.на редица кооперации за общи доставки на сурови
-материали, инструменти, машини и пр. за нуждите
на разните занаяти, за ползуване отъ общи маши
ни и за производство, като за Д-БЛОВЪ капиталъ на
тия кооперации се използува припадающата се
'часть на всеки занаятчия, получена отъ 50 милион.
занаятчийски кредитъ.
Основани еж въ Варна обущарска и шивашка
иотребителни кооперации и шивашка производи
телна.
Проучватъ се условията и уставигЬ за осно
ваване на жел-взаро-тенекеджийска потребителна ко
операция и медникарска производителна. Подготвя
се сжщо и основаването на обущзро чехларска про
изводителна кооперация.
Бюрото е следило сгрого за приложението на
закона за О. П. 3. и особено въ ония му поста
новления, които визиратъ нелоялната конкуренция
отъ страна нелмеющигв право занаятчии да упражкяватъ самостоятелно занаята си Съсгавени еж 162
актове, а общата сума на глобигв е 51,450 лв.
Бюрото е предприело широка анкета на зана
ятите въ района ка камарата. До сега еж били ан
кетирани въ Варна: обущарския, шивлшхкя, желе
зарския, тенекеджийския, медникарскня . н дърво
делския ззнаяти; въ Шуменъ: обущгрекня, шквашквя, сарзшкия, железарския, холарскля, дърводел
ския, медникарскня и кожа;-ечия :<--<аяти; въ Тър
ново : кожарския, сарашкин, дърводелския и мед
никарскня занаяти.
Анкетата ще бжде разишре;;а и продължена и
въ другите занаятчийски центрова аъ района на
камарата.
Презъ отчетната годин.1 сл били произнесени
повече отъ 30 беседи и речи пи а-:;:ч;с* ; а.ченн въ
проси, които живо интересуватъ занаятчийството.

*Презъ отчетната година (1 априлъ 1923 до 1
априлъ 1924 г.) еж. допуснати на майсторски изпитъ
всичко 1455 кандидати отъ разните зняаяти, отъ
които явили се 1368, а 1247 издържали у~пъшно
изпита и получили майсторски свидетелства. Оевевъ
това, камарата е издала майсторски свидетелства на
236 занаятчии съгласно чл. S8, 6 и 31 отъ закона
за О. П. 3.
^Организирани еж. и утвърдена 9 занаятчийски
и 2 професионални сдружения, а именно: 4 въ Вар
на,;! въ с Козлуджа (Варненско) 2 РЪ Разградъ,
1 въ Попово, 1 въ Габрово, 1 въ Шуменъ, 1 въ
с. Полски-Тръмбешъ (Търновско).
" 'Чирашки курсове е имало въ Вдрна съ 106
ученика, въ Шуменъ съ 94 ученика, иъ Търново
съ'93 ученика, въ Габрово съ 90 чирака.
Бъ всички тия курсове въ сравнение съ ми
налата година, се констатира по-гол-вмя дисциплина,
по-редовно посещение »i ло-пжвмо прьлежание и
усп-Ьхъ. А отъ страна на майсторите .се забел-Ьзва
вече една жива заинтересоваяость и 'едно призна
ние, че чирашкото обучение става ед,шъ кеобходимъ и наложителенъ пръвъ етапъ въ професио
налното образование^на занаятчията.
Калфенски курсове, поради липса на ржководенъ майсторски персоналъ еж били открити само:
въ Шуменъ по обущарство съ 40 ученика и въ
Варна по жел-Ьзарство съ 18 ученика и по сградостроителство съ 22 ученика.
Освенъ чирашките и калфенски курсове, ка
марата е открила и следните временни курсове: въ
гр. Елена двумесеченъ курсъ по модерно обущар
ство посещаванъ отъ 31 калфи и майсторя; въ PJ3• градъ — курсъ по модерно кроячество и ши::ачество на мжжки дрехи, посещаванъ отъ 38 калфи и
майстори; въ с. Ново-село (Провадийско) шестмесеченъ практически курсъ • по кошничарство, посе
щаванъ отъ 11 ученика; въ гр. Дръново — подъ
покровителството на камарата — двумесеченъ курсъ
ТУРЦИЯ.
по кроежъ и шевъ на горни дамски и детски дре
Палайуда за щавенс въ Сяирна. Новата кампа
хи, посещаванъ отъ 33 курсистки; въ Варна —
ния започва съ големо оживление. Вече Америка
подъ покровителството на камарата — тримесеченъ
и Англия еж погълнали 1600 тона палзмудъ презъ
курсъ по брюкселски
дантели, посещаванъ отъ 29
:
последните
два месеца. Търсенето е ГО.ТБМО.
курсистки. •
•
Цените, които варираха между 220 до 250
- :Бюрото при камарата е насърдчнло'материал
пияетра за каитаръ отъ 40 оки, се покачиха на
но и следните професионални училища и курсове:
230—260 Съ тенденция твърда къмъ покачване.
Търновската частна търговска гимназия съ 3000 лв.,
Новата реколта бидейки много слаба (едзамъ
Габровското техническо училище Д-ръ Василияди
400,000 кантара) производителите очакваха да посъ 4,500 лв., Шуменското женско професионално
лучатъ високи цеяи, но съ възсгановяванею на
училище Съ 30GO лв;,;;временния женски.професио- железопътните сношения съ Ушакъ, тая, цифра ще
наленъ ку^зсъ въ. Варна .съ 1000 лв. .
се удзои съ стария стокъ, натрупанъ въ отдалече
Бюрото' на камарата е изпратило на 6 ме
ните области, на Мала-Азия, възлизащъ на около
сечна специализация въ' Дрезденъ по модеренъ
400,000: кантара.
• - •
кроежъ и шевъ на мжжки дрехи единъ майсторъ—
Ако цените спаднатъ продажбата на този пашивачъ. Сжщо решено е да се изпрати на специ
ламудъ става невъзможна предъ видъ ГОЛЪМИГБ
ализация по кожарство и кожарско бояджийство
разноски, които изисква транспорта му.
въ Германия!и.единъ майсторъ -г- кожарь.
Унищожението на „Гедика". (Привилегия на кор
,. Камарата е отпуснала 10,000 лв. за премии на .
занаятчии въ занаятчийската изложба въ Горня- ;• порациите). Изработенъ е законопроектъ "въ" Тур
ция за унищожението на „Гедика*, по силата на: койОреховица. Изпратени еж били на разноски на ка
марата 1 (70,000. лв.) 9 души занаятчии и 5 души_гьр?; /то известя» корпорации се ползуваха огъ при
за "упражняговци. въ,пролетниг^ панаири въ; Лайпцигъ,г Прага :\} вилегията да притежавагь: монопола
;ванетв на известна професия. ' : 1 > г : -*:s *' '
и .Виена,-1
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Външната търговия ла Турция презъ първото шест
месечие на 1923 г. Огь м. яиуарий до м. юний 1923
год., Турция е внесла стоки за 63,507,979 т. л., а
изнесла за 31,841,383 т. лири. Въ вноса първо ме
сто заема Англия съ 9,839,538 т. л., следъ нея идатъ:
Италия съ 9,411,588 т. л., Америка съ 7,343,974 т. л.,
Франция съ 5,592,719 т. л„ Египетъ съ 3,412,009 т. л.
и България сь 2,831 302 т. л. и т. н. или България
заема шесто мЪсто въ вноса на Турция.
Огъ износа на Турция първо мъсто заема Ита
лия съ 5,958,234 л. т., следъ нея иде Англия съ
4,355,624 л. т.. Германия съ 3,822,535 л. т., Холан-'
дия съ 3,467,300 л. т., Америка съ -2,984,506 л. т„
Франция съ 2,686,853 и др. България заема 12 мЪсто съ 417,915 т. лири.
Тютюневата култура въ Турция. Комисарията на
Народното стопанство напоследъкъ бе изпратилъ
въ България директора на земледелието въ Бруса
за да проучи намъхто бълг. тютюневи кооперации.
Следъ възвръщането си той е основалъ сел
ска тютюнева кооперация за да се отърве отъ ко
мисионерите и други посредници, които се опитва
ли да закупятъ тазгодишната реколта по 40 пиястра оката, когато благодарение на тази коопера
ция производителите еж. я продали по 100 пияетра,
нещо което не се е знаело до днесъ, понеже ху
бавия брусенски тютюнъ се е продавалъ подъ име
то самсунски.
Тая година, 20 трактори щели да бждатъ упо
требени за сеянето на тютюни, които щели да изоратъ повече отъ 25,000 дюлюма земя.
ЕГИПЕТЪ.

Трафика на Суезкия каналъ презъ 1923 г. Трафи
ка на Суезкия каналъ презъ 1923 г. надмина всич
ки добити до сега резултати. В ъ з л и з а й к и на
22,730,162 тона нето, той надмина трафика презъ
1922 г. съ 1,896,917 тона, или съ 9-6%.
Първо место по павилиони заема Англия съ
14,264,214 тона или 62:8% отъ общия трафикъ.
Второ мт>сто заема Нидерландия съ 2,178,058 тона,
или 9 6 % срещу 10*4% презъ изтеклата година.
Франция държи трето место съ 1,294,400 т. или
5-7% срещу 4-8%. Германския павилионъ мина отъ
шесто на четвърто место съ 1,213,691 тонз, или
5-4% срещу 3-6°/о. Петото мъхто е заето отъ ита
лианския павилиочъ и шестото м^гго отъ япон
ския. Колкото за павилиона на С-Щати, той фигу
рира съ 27%. намъсто 3 2%

югоелАвия.
Сръбската свободна зона въ Солунското приста
нище. Една югославянска депутация начело съ Ди
ректора на митниците въ Югославия заминала за
Солунъ, за да прегледа свободната зона, отстжпена отъ Гърция на Югославия.
'
Делегацията е посетила местото, което се
заема отъ зоната и временно обхваща силоза,
сърбскигЪ конюшни и два отъ близките митнишки аитрепозити.
Зоната ще бжде готова за използуване следъ
5 м*сеца.
, ДАНИЯ.

Стабилизирането на шанжа аъ Дани». За стаби
лизирането на шанжа въ Дания, • данъкоплатците
които иматъ годишенъ доходъ 1400 кр. и повече ще
се облагатъ съ извънредеяъ данъкъ.
Този прогресявеяъ данъкъ ще бжде отъ 3 до

5%. Прихода отъ него ще бжде туренъ въ резер
ва въ продължение на три години. Следъ изтича
нето на този периодъ, данъкоплатците подлежащи
на тоя данъкъ ще получатъ въ зам-Ьна на внесени
те имъ суми лихвоносни бонове съ лихва 41/з%; ИТАЛИЯ.

Ланаиръ въ Падуа. Италиянското консулство въ
Варна съобщава, че отъ 5 до 9 юний т. г. ще се
състои въ Падуа VI-я . международенъ мостренъ
панаипъ.
Всички посетители, снабдени съ издаваните
отъ управлението на панаира карти за самоличность, ще се ползуватъ съ следните улеснения:
1. Ще пжтуватъ съ намалени такси по железници
те. 2. Ще се ползуватъ съ намалени такси по па
раходите на субсидирани отъ държавата компании.
3. За виза на паспорта ще плащатъ 10 книжни лирети вместо 10 златни лирети.
Всички български търговци и индустриалци,
които се интересуватъ отъ тоя панаиръ, могатъ да
се отнесатъ за допълнителни сведения до италиян
ското консулство въ Варна.

Чужди тържища.
Хавъръ, 27 Мартъ 1924 год.
Кафе. Мартъ 34075, априлъ 332-25, май 318-25,
юний 318 25, юлий 296-25, августъ 28575, септемврий 282, октомврий 27975, ноемвр. 27775 декемвр.
264-50.
Памукъ. Мартъ 650, априлъ 650, май 642,
юний 643, юлий 646, августъ 644, септемврий 628,
октомвр. 600, ноемвр. 600, декемвр. 593, януарий
588, февр. 586.
Вълна. Мартъ 1,710, априлъ 1,710, май 1,680
юний 1,680, юлий 1,680.
Лондонъ, 26 Мартъ 1924 год.
Бакъръ 645Дб, калай 2547/в, олово 35V2, цинкъ
34Vi; захарь май 29/3, августъ 27/3.
Парижъ: тенденция твърда мартъ — юний
313, май — августъ 308, октомвр. — декемвр. 245.
Нюйоркъ: май 4-95, юлий 5'04,
Захарната кампания въ Словакия презъ 1924 год.
Захарната кампания въ Словакия презъ 1923/24 г.
дава значително увеличение на производството на
захарьта въ сравнение съ предшествующите годи
ни — 1,260,280 кв. срещу 677,477 презъ изт. камп.
Съ засилването културата на цвеклото, има се
надежда за идущата кампания прозиводството на
захгрьта да достигне мирновременното.

Консулски рапорти и кореспонденции
Тържището въ Цариградъ. .
Нашата легация въ Цариградъ ни дава след
ните сведения за тамошното тържище въ бюлети
на си отъ 27 мартъ 1924 год.
Положението.
Пристиганията на жито отъ вънъ все още
продължаватъ, понеже Анадола вена възможность
да изпраща въ Цариградъ. Пристиганията на бра
шно'обаче съвсемъ спреха, понеже всички тукаш
ни мелници, поради
? високота мито на брапшото
нам-Ьриха i сметка; да подематъ * производството на
брашна на местото. Отдавна вече отъ България не
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е пристигало брашно. А и на пазаря на зърнени
храни срещаме гол-вма конкуренция.
•••• Руското дружество Аркосъ е. влезло въ. пре
дговори съ градскиятъ съвегь въ Цариградъ за
определяне цената на руската пшеница, която ще
бжде внесена въ града.
Рашидъ бей, който бе натоваренъ за покуп
ката на семе за ечмикъ, се завърна въ Цариградъ.
Закупени еж 3,000 тона ромжнеко семе по 7
троша и 20 пари.
Пристигнали еж вече 1,400 тона.
Семето произхожда отъ Добруджа,
Що се отнася до добитъка и неговия вносъ
отъ България намалява вевки день. Свинско вече
не се търси и консумацията на говеждо и овнешко намалява поради появяването на агнешкото ме
со. Въ Цариградъ се колятъ вече агнета които тежатъ до 10 и повече килограма. Само презъ м.
февруарий еж били заклани 8,343 агнета срещу
14,684 овци, 2,284 кози, 2,088 волове и т. н. Презъ
мартъ числото на агнетата навЪрно ще надмине оно
ва на овнитъч
Млечни продукти отъ вънъ вече не приетигатъ. На Цариградския пазаръ се яви мъттно пресно счрене.
Зърнени храни.
Пристигания:
Отъ България
.
,
.
230 тона
„ Русия
.
.
.
.
250 „
, Австралия.
.
910
Всичко . 1390 тона
Цени:
Българско жито насипано.обезмит. ок. 13ГД гр.
. Манитоба, оката — 14 гр.
Руско жито, насипано обезмит. оката 13V8 гр.
Ржжь, транебордирана за чужбина оката 11 гр.
Кукурузъ, насипанъ фобъ, оката 12
гр.
Ечмякъ
,
»
» П—HVa „
Брашна.
Пристигания:
Нема. Сжществ. стокъ 70,000 торби.
Цени.

Американско .Грандъ при" 1120 гр. торба, отъ
63уа кгр,

Американско „Три звезди" ШОгр., торба отъ
63Va кгр.
Американско „Нелсонъ" 1130 гроша, торба отъ
63V2 кгр. '
Американско „Пурити" 1150 гроша торба отъ
63V2 кгр.
^
.
Варненско луксозно (00) 1050 гр., торба отъ
63 кгр.
Мастно отъ жито Манитоба гроша ,1080, тор
ба 72 кгр.
••.,„•
Мастно отъ българско жито, гроша 1040, тор
ба 72 кгр.
япА_
Местно, отъ руско жито, гроша 1045, торба
72 кгр.
Австралийско „Весть" 1130 гр. торба отъ 68 кгр.
Трици едри оката 5 гроша.
дребни ^- .4Va> „
Варива.:
Фасулъ, сухъ тазгодишенъ по 21—22 гроша оката
• Шил дебита*.
Овнешко:
.
Карнобат.. 120 гр. ок.съ 13°/«сконто
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Пиротско 115 гр. ок. съ 13% сконто
Караман. 110 „
. . .
Караяка
115
„ „
я
Второто качество на сжщото месо струва 10
гроша по-евтино.
Говеждо, екстра, дебело, '80 гроша оката,
безъ сконто.
Говеждо II кач. оката 60 гр. безъ сконто.
Кокошки хубава стока 90—100 гроша едната
на дребно, а хранена отъ 100 до 120 гр.
Яйца каса отъ 1440 парчета 44 до 45 лири т.
сортировани за износъ.
Други стоки.
Маслини Волосъ 35—36 гр. оката.
„ • Ердекъ 23—30 „ ,
•
Турля 36—38 .
Хайверъ черв. тарама 150 гр. оката.
Дървено масло 60 до 65 гр. оката ново, ста
ро 80—85 гр. оката.
Дървени вжглища 63Д до 7 гр. оката.
АЛЕКСАНДРИЯ, 16 маргь 1924 г.
Общо положение. — Огбел-взаното оживление
на тържището, специално за брашната, продължа
ва. Затишие има само за памука, вследствие неизвестностьта влад-вюща по този артикулъ и въ Аме
рика. Продажбата на разполагаемото количество
памукъ постоянно намалява: продадени еж биле
всичко 8,500 бали презъ изтеклата седмица, срещу
9,000 продадени по-миналата седмица.
Брашна. — Поради усиленото търсене за маст
ната консумация, пазаря на брашната бЪше твърдъ
за разполагаемото количество.
Австралийското брашно се третира на л. етер.
133/« тона, фобъ
антрепозитигЬ, a Eclips се търси
на л. етер. 133/«, сжщо фобъ антрепозитигв.
Експедициите не следватъ покачванието на
цените, които се отбел-взаха за разполагаемото ко
личество и се третиратъ на около л. етер. l3Va то
на, сифъ Александрия.
Имаше сжщо н-вкои търсения на французки и
главно на италиански брашна на добри цени.
Български брашна все още нъма.
Движението на брашната въ антрепозитигв
презъ седмицата е било следното:
Стокъ на 6 мартъ 1924 г.
торби 254,131
Внесени отъ 7 до 13 мартъ
51.280
ж
Всичко а
305,411
Изнесени отъ 7 до 13 ма отъ
* - 52,243
Стокъ на 13 мартъ 1924 год.
253,168
*
Отъ които:
Американско брашно
156,905
Австралнйско я
84,770
»
Различно
11,493
*
*
Всичко „
253,168
и 9,768 торби изнесени.
Кашкавалъ. — Ценигв еж сжщигЬ — 17-18V2
ег. гр. оката. Очаквания български балкански каш
кавалъ презь Солунъ още не е пристигналъ.
Дрянови пръчки. — Запитванията за ценигв и
условията за пласирането на този нашъ артикулъ
продължавагь, но сделки още.не ставатъ.
ч Тютюнъ. — Очакваната партида отъ новата
реколта нашъ тютюнъ, на консорциума, пристиг
на презъ Триесть.Съгоъя навло и като пристига
толкова бавна ще ли наскоро да дойде я другь
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нашъ тютюнъ? На всеки случай, създадоха се
отъ държавата нови благоприятни условия за пла
сирането за напредъ въ. Египетъ на големи: ко
личества български тютюни, които се нуждаятъ,
както и всички наши артикули, вече отъ прямъ
превозъ и евтино навло съ българските параходи.
Дано най после имъ се осигури и това необходи
мо условие.
Оризъ. — Пазаря е тихъ.
Рангунъ № 3 разполагаемо количество, тона
л. етер. 15.
Рангунъ № 3, експедиция февруарий—мартъ
тона л. етер. 14*17/6.
Рангунъ № 3, експедиция мартъ—априлъ тона
л. етер. 15-15.
Захарь. — Чехословашка, разполагаемо коли
чество въ обикновенни торби, въ антрепозитите,
тона л. етер. 29.17/6.

ДВИЖЕНИЕ

т

ттжш

Пристигнали параход»:

Огъ миналата седмица:
Пар. „Тгоуа0 съ: медни изделия 378 кгр., ле
карства 1324 кгр., чай 1107 кгр., глауб. соль 2668
кгр., асфалтъ 418 кгр., киселина 3840 кгр., трж.би
1296 кгр. части за машини 895 кгр., прежда 1113
кгр., тапи 378 кгр., влачена вълна 1459 кгр., фене
ри и части 160 кгр., манифзктура 7491 кгр., амидонъ 343 кгр., железария 2196 кгр , тенекиени из
далия 579 кгр., часовници 6025 кгр., армоники 68
кгр., синъ камъкъ 34273 кгр,, платове )58 кгр., ог
ледала 235 кгр., части за моторъ 5939 кгр., алюм.
изделия. 237 кгр., пиано 1146 кгр., велосипеди 130 |
кгр., машини и части 3208 кгр., бормашини 1390
кгр., апарати 33 кгр., кожени каиши 1579 кгр., об
работени кожи 696 кгр., ламарин. изделия 2600 кгр.
изделия отъ алпака 141 кгр., брадви 6687 кгр., ло
пати 26162 кгр., порцеланови изделия 259 кгр., стъ
клени копчета 779 кгр., порцеланъ 353 кгр,, книга
5531 кгр., стипца 10190 кгр., стъклария 528 кгр.,
челичени изделия и плочи 12349 кгр., химикали
1804 кгр., лимон. кисл. 228 кгр., сода кристали 2020
кгр., зеленъ камъкъ 5050 кгр.. сухи кожи 14090
кгр., кокоматъ 317 кгр., дъна за столове 360 кгр.
вилици.и лъжици 644 кгр., ламарина 2030 кгр., гво- '
здеи 92164 кгр., медни дъна 726J кгр, медена ла
марина 4229 кгр, тель 35600 кгр., мась 1018 кгр.,
плоско же.тазо 10152 кгр, мостри отъ гвоздеи 24
кгр., анилинови бои 1186 кгр. челикъ 9335 кгр.,
квадр. железо 15220 кгр., чемберликъ 16290, кгр.
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Пар. „Варна* съ: колофонъ :5000 кгр., маели- *
ни 41600 кгр., червенъ пиперъ 1000 кгр.,. торби
1500 кгр., масло 46462 кгр., сапунъ 1500 кгр., сакжзъ 480 кгр., портокали 1800 кгр., вълна 2645
прежда 188 кгр, манифактура 1639 кгр., книга 200
кгр., нахутъ 2000 кгр., катранъ 6000 кгр.
Пар. „Leopolis" съ: памучни платове 38323 кгр.,
памучна прежда 22751 кгр;, платове 897 кгр., въл
нени платове 647 кгр., лимон, кислота 610 кгр..
пам. стока 4036 кгр., живакъ 122 кгр., карбонатъ
197 кгр., стъкла 3405 кгр., никел. изд. 335 кгр., ка
фе 1200 кгр., вжжа 1496 кгр., сламени плитки 1893
кгр., хартия 209 кгр., фотогр. стъкла 1765 кгр.,
части за асанджуаръ 4059 кгр., хининъ 4800 кгр.,
манифактура 370 кгр.
Пар. „Екатерини Скупато" съ: маслини 51700 кгр.
Пар. „Нпа" съ: гасъ 666 кгр.
Пар. „Bulgaria" подъ итал, знаме пристигна
на 1 априлъ съ 120 тона разни стоки (лимони пор
токали и манифактура) и замина слиция день за
Кюстенджа.и Дунава, като натовзри 100 тона бобъ
за Италия.
Пар. „Дапиация" пристигна на 2 априлъ съ
разни стоки отъ Портъ Саидъ и Александрия и
сжщия день натовари около 40 тона тютюнъ за
Триестъ и 40—50 тона зърнени храни за гръцките
острови и Александрия.
Пар. „Rnatolie" отъ Д-во Paquet пристигна на
28 м. м. и натовари 899 тона царевица за Марси
лия 'за кждето отплува на 29 с. м.
Пар. „Пуи Фресине* пристигна на 30 мартъ
отъ Браила. Товари.ть 660 тона храни и 82 каси
яйца за Марсилия и замина на 1 априлъ за Ц-градъ.
Пар, „Ннри Фрейсине" пристигна на 31 мартъ
отъ Марсилия и Генова, разтовтри 150 тона разни
колониални и манифактурни стоки и замина за
Кюстенджа.

Очакватъ се да пристигкатъ параходи

'Агенция „Българ. Пар. Д-во*.
Пар. „България" отъ Пирея на 3 априлъ,
Пар. „Кирипъ" отъ Цариградъ сжщия день.
Агенция „Братя Збпасъ"
Пар. „Hviemore" -съ 430 тона синъ камъкъ ма
нифактура. машинарии и др. отъ Ливерпулъ и Анверсъ на 3 гприлъ.
Пар. „Wigmore" съ 200 тона разнородна стока
отъ Анверсъ и Ливерпулъ на 4 априлъ.
Пар. „Derindje" съ 560 тона разнородна стока
отъ Бременъ, Хамбургъ и Анверсъ на"7 априлъ.
Пар. „Rttika" съ 360 тона разнородна стока
отъ Хамбургъ. Бременъ и Анверсъ на 15 априлъ.
Пар. „Меандросъ" съ: парчета отъ гьонъ 4978?
Пзр. »Туп'а" съ 115 тона разнородна стока
кгр., празни варели 31500 кгр, гжби сухи 608/кгр.
отъ Ливерпулъ; Глазковъ и Суансий на 15 априлъ.
судфатъ 5000 кгр., кафе 1200 .кгр.; детонатори' 560
Пар'. „Hatasu" съ 120 тона разнородна стока
кгр., неизработени кожи 11386 кгр., нахутъ 5500
отъ Ливерпулъ и Глазковъ; на 20 априлъ.
кгр., маслини 5523 кгр.
«
. '.'.",/
; ,,, , ; Агенция ,„Лойдъ Триестино".
Пар. „Сересъ" съ: киселина 5920 кгр;, тръсть *'•
Пар.
„Сагпаго"
се
очаква
на
11
априлъ
идящъ
181 кгр., рогозки 275 кгр., парафинъ 3262 кгр.,
направо
отъьТриестъ
и
Венеция,съ
.150
тона
ма
железо. 8264 кгр., манифактура 5629 кгр., :лампинифактура.
..;,;••.;-••
1.
i
;.••-;.•.!'.;:.-:;•••'
,
••.,<.
325 кгр., боя 361 кгр, хидросулфати,320 кгр, хар
Агенция ,ЯМ. Станевъ";.,; •.
тия 2779 кгр, пиринчъ 1061 кгр./ железария 135
кгр., машина 1273 кгр., вълнени изделия 145 KrpV"
Пар. „Dido" отъ Ливерпулъ" на 4. IV. 1924 г.
сухи кожи 13214 кгр., солени кожи Л0150 кгр., ко-4; . е , П а р . ;;,Qitano" отъ г Лондон>.на ; 13. IV. 1924 г.
нопъ 1022. кгр., .масла г 17424 кгр., лизофолъ 680*
•»;•• • Агенция „#._;Пайкуричъ\
кгр., цинкъ оксидъ 3400, кгр., херинги. 3350 кгр/, s :
анилинови бои 32 кгр., глба 7127 кгр.,. екеграктъл ];
Пар. „Ганиледесъ" подъ хол. зн. се очаква отъ^
13965;кгр., иаслини 8300 кгр.; сапунь 11922 'кср.-и*>.' -Амстердамъ ,къмъ 9. ;IV~ т:-:XJ,
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Агенция „Братя Раделия".
Пар. „Marmara" отъ Д-во Deutsche Orient-Linie
се очаква къмъ 9 т. м.
Агенция „Дюрони—Раделия".
Пар. „Анри Фрейсике' ще пристигне отъ Браила на 16—17 априлъ. Ще товари за Марсилия.
, Пар. „Жакъ Фрейсине" отъ Марсилия и Гено
ва на 18—19 априлъ. Ще разтовари разни колони
ални и манифактурни стоки.

Ннфермщюш onto.
Колониялъ.
Въпреки проиграванията въ курса, цените
оставать почти безъ промяна.
• Захарь на бучки въ каси отъ по 50 кгр. лв.
.32, а въ каси отъ по 25 кгр. лв. 32, захарь ситна
лв. 30*50; кафе I 88 лв. кгр., „Рио" типъ 84 лв.;
оризъ пловдивски 21 "50 лз., женувски 19-80 лв., ан
глийски 1750 лв.; масло дървено I 62 лв., II 60
лв.; рапично-40 лв.; соя 50—51 лв.; маслини —
32—36 и 42; лв. кгр.; сапунъ турски 37 лв., мар
силски 880 —900 лв., марсилски м-Ьстенъ 780—800
лева, сънлайтъ 1550—1800—2100 лв., типъ сънлайтъ
Nobla 1400—1650—1850 лв.; черъ пиперъ 63 лв.;
бахаръ — 64 лв.; канела 80 лв.; кжна 70 лв.;
джвка-205—210 лв.; чувенъ 50 лв.; лимон, кислота
обикновена 100, на, плочки 102 лв., тамянъ екс.
75 лв., обикновенъ 50 лв.; фъстъци 38 лв., сяра
на бучки 9 50 лв, стипца 9 лева;, саламакъ 32 лв.;
нишадъръ обикновенъ 34 лв., синка 28—36 лв.;
сода за пране 5 60 лв.; зачка 4-50 лв.; сода каустикъ 16—17 лв.; книга сива 13 л.; книга жълта
12 лева; сардели — 2100 лв.; леблебии 17-— лв.;;
елеме 21*— лв.; свещи екстра 52—54 лв., първо
48—50 лв.; халва таханъ 34 лв. кокосово масло
52—56 лв., чай 165, 180/95 лв.; смокини каси кгр..
25 лв., смокини торби кгр. 24 лв., рошкови — 12
лева, лимони италиански 550 лв. каса; калай 180—
185 лв., вжжа италиянски 68—72 лв.; кжнапъитал.
110—280 лв., върви германски 86 лв., рафия 22-—
лв,, мажунга прима 25 лв.
Манифактура.
Поради слабата работа, цените не еж пре
търпели никаква промъма.
Каботъ чехеки 90 см. широкъ лв. 35—36 м.;
фистанлжци съ копринени жички 50—55 лв. м;
фистанлжци герман. 45 лв; м.; фистанлжци мервейозъ
44 лв. м.; фистанлжци Аида 44—46 лв. м.; панама
liscio 35—38 лв. м.; домасе 50 лв. м.; синъ докъ
yds 30—33 лв.; дюшекликъ германски 115 см. ши
рокъ—лз.; хасе „Паунъ 33333 yds 31-32 лв.; хасе
„Лъвъ" yds 28-2950 лв.; довласъ 200 см. широкъ
лв. 88—89 м.; довласъ 220 см. 92—98 лв. м.; „Траличио" 100 см. германско 55 лв. м.; зефиръ 31—35
лв.; мерино черно 95см.лв. 34—35 м.; бархетъ 34—42
лв. м.; кадифе 85—90 лв. м.; басми холандски 34—35
лв.м.; басми чехеки 32—33 лв. м.; басми англий
ски! 28—32 лв. ярда; вата I 40-41 лв. кгр.; мате
рия; французка I, 140 см. широка 105 лв.; габардини памучни 95 см., 65—75 лева, зебло мастно
100iCM. 18-50-19 лв., зебло английско 100 см. 19—20
лв.'. метръ, хасе № 26000 32—33 лв. ярда, тензухи
60 см. 13-50 — лв., 90 см. 16-00—17 лв., 100 см.
17'00—18 лв. ярда, хасе 200 см. английско 100—105
лв.,225см. 110—115 лв. ярда, каботъ японски С 93
см. 25-26 л. ярда, каботъ американски ССС 28 лв.,

Стр^^

ярда, А марка 28 лв. германски оксфордъ £0 см.
29—30 лв. метра.
Прежди.
Балдерстонъ №8/i2—710—720 лек
14—705—720 ,
16—720—735 „
18—735—750 „
20—750—765 „
22—765-780 „
24—780-795 • „
Креспи II №
Via—610—620
лева;
Креспи №8/i2 — 700-710 „
Креспи I № 14—
715—725 лева;
Суланъ есмеръ 44/ю—520— лв.;
Суланъ кастжръ /ю—610—620 лв.;
Суланъ обикновена, боя 630—660 лв.; кжвракъ
обикн. боя 870—890 лв.; индиго суланъ м-Ьсгна боя
„Соколь"660—675 лв.; индиго кжвракъ м. б. „Соколъ" 860—870 лв.; боялия суланъ индиго английски
780-860 лв.; боялия кжвракъ английски 900—970 лв,
алена хиндия швейцарска 900 лв. °/ю чехека, 800 лв.

Шшжш стоково борсо.
Варна, 2 априлъ 1924 год.
Положението. Отъ началото на тая годиш
ната кампания до края на м. мартъ въ Варна еж
пристигнали: зимница 1886 вагона, ржжь 26, царе
вица 5448, леща 62, бобъ 2006. ечмикъ 89, овесъ
7, просо 13, фий 106, тиквено семе 64 и къклища
1 вагонъ или всичко 9708 вагона — 143,874,500
кгр, зърнени храни, срещу 6716 вагона—94,410,300
кгр. презъ миналата 1923 г. 3087 вагона—41,555,300
кгр. презъ по миналата 1922 г.
Нека мимоходомъ отбележимъ, че ако и да
имаме тъй чувствително повишение въ износа, по
следното се дължи предимно отъ царевицата и
боба, понеже всички други видове зърнени храни
далечъ не достигатъ разм-вра на миналогодишния
износъ.
Сведенията, които пристигагъ както отъ поблизкитъ, тъй и отъ по-далечните западноевропей
ски тържища, било за зимницата, било за цареви
цата, не ни рисуватъ по-благоприятни отъ днешни
те перспективи.
Общо взето положението продължава да е
сжщото, каквото го бЪхме обрисували въ обзора
си отъ 20 минали мартъ.
Днесъ на борсата 6txa изложени:
Зимница Va вагонъ и 30 тона отъ мааза. Пър
вата по тегло 73 кгр. съ Ъ чужди примеси
се про
даде по 540, а втората — 74 кгр. съ nU чужди
примеси по 542V* лева 100 кгр.
Въ сравнение съ последните продажби, безъ
нзм-Ьнение.
Царевица 20 вагона продадени: бълата по
3527а и желтата по 357Vs 100 кгр.
Спадане 5 лева.
Бобъ 3 вагона продаденъ по 925 лева. Безъ
изменение.
. Леща 8 тона. Предлагатъ я по 350 лв., 100
кгр., обаче купувачи липсватъ.
Другите артикули безъ пристигане.
Пристигнала е вече приемателната комисия на
сръбското • правителство и е започнала приемането
на царевицата.
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СНЛАДЪвПУТРЕПИ ОТЪ 8 до 24 см.
Шина, н а п л ж к ъ , х а л к а л ж к ъ

(
всички размери.
Четвъртито въ връзки отъ 6 до 25 м.м.
Четвъртито на пърти отъ 22 до 40 м.м.
ОБЛО В Ъ връзки отъ 5 до 25 м.м.
О Б Л О на п ъ р т и и за Т Р А Н С М И 
СИИ отъ 30 до 92 м.м.

О Б Л О за лостове отъ 30 де 45 м.м.

Ж Г Л О Е О отъ 15 до 50 м.м.
ЧЕМБЕРЛИКЪ всички размърн.
ЛАМАРИНА галванизирана J№ 12 и 14.

ГВОЗДЕИ белгийски въ каси по 25 кгр.
нето пъленъ чешитъ.
Стомана ГРАФЪ Т У Р Н Ъ въ каси по 50

кгр. нето всички нумера.
ЖЕЛЪЗО ШВЕДСКО.
БАКЖРЪ (Лукатъ) 1-во качество Гер
мански на дъна и на листи.

НА П Л ъ Т Ь :
Ш
Т

ДЖАМОВЕ белгийски, гвоздеи, чугунъ,
Т Е Л Ъ галванизирана, гвоздеи подковни,
Т р ж б и водопроводни: галванизирани и черни,

Ламарина черна-дебела, п р и и и ости
Winter, Б А К Ж Р Ъ на дъна и листи
и пр. и пр.
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ЗИФТЪ (смола) и Колофонъ
ПРЕДЛАГАТЪ ИЗНОСНО

шишвш-о
УРГАСЪ.
3—224-3
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Прочутия Марсилски сапунъ
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е най-добриятъ!!
НАМИРА СЕ ЗСВКЖДЕ
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РОВАДИЯ

Складъ отъ железа, железария н
дървенъ строителЕнъ матернплъ
Обявява на многобройната си клиен
тела отъ града и околията, че по слу
чай откриването на строителния сезонъ
е складиралъ големи количества: д ъ с 
ки първокачествени, г р е д и всички
размери, циментъ, о б л о желЪзо,
ангропати, м е н т е ш е т а , брави,
===== куки, гвоздеи и пр. и пр. = =
Освенъ стрария си складъ, откри и
новъ скадъ на горния край на града,
въ хана на Димитръ Георгевъ (кьосето)
д о самата ленена фабрика, при
който е открита и голъма работил
ница за каруци, въ която работятъ
•
най-подбрани майстори.
•'••• '

Цени и условия винаги най-износни.
1-230-3
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1511
Ikata
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ЗА ФАБРИЧНО И РЖЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗНИ
МЕДНИ, МЕСИНГОВИ, АЛЮМИНИУМИ И ЛЕЯРСКИ ИЗДЪЛИЯ
ОСНОВАНА 1912 ГОД. — Ш У М Е Н Ъ
За телеграми: М е д . К о о п е р а ц и я .

ФАВшлтд ИЗМБОТВД н в с в ш ННА ГОЛВИЪ ДЕПОЗИТЪ ОТЪ:
НАЙ-НОВИ И РАЗНООБРАЗНИ ФАСОНИ:
е в р о п е й с к и , б ъ л г а р с к и и т у р с к и кухнени съдове и принадлежности, отъ
БАКЪРЪ, МЕСИНГЪ, А П Ю М И Н И У М Ъ И Ж Е Л Ъ З О

X

у?

"frx^:

»aiift«<jWnbMrfKte

ill З й Рй&ШЯ типъ м ъ с т е н ъ , търновски, кюс
т е н д и л с к и съ две лули, френски съ криви тръби и пр.
ИЙЗЙНШ за хапва, боза, за пране и др.
РЕ2ЕРШ¥ЙРМ з а в о д а , корита и др.
Излива всички видове дръжки отъ: бакъръ, пиринчъ и чугунъ
Жаваниу з в ъ н ц и , кагабани и др.
П р а в и П Р О О О Й (колицъ-кайнакъ).

КУПУВА и ПРОДАВА:
с т а р ъ б а к ъ р ъ , ц и н к ъ , о л о в о и пиринчъ.
1-231-2

