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Всичко Щ9 се внася дв Икономически Известия се изпраща до Варненската Тжрговско-Нвдустршна Канара.

Митнишки магазии в Варненското
пристанище.
Циркулиращите напоследък слухо
ве за даването под наем на едната по
ловина на единия склад в Варнен
ската митница на частно житарско
дружество, предизвикаха големо сму
щение всред търговския свет в Вар
на. И с право местните търговци се
разтревожиха, тъй като даването
под наем на 'каквато и да е част от
който и да е от двата големи скла
да в пристанището, би засегнало чу
вствително интересите на търговия
та в цяла сев. България н специал
но Варненската пияца би понесла
значителен удар.
Както е"известно, положението на
Варненското пристанище не е бле-_
стяще. В сравнение с неговото по
ложение преди войната, Варненско
то пристанище'прекарва криза. Та
зи криза, наистина, се дължи главно
на настъпилата изобщо разруха в
нашето народно стопанство и спе
циално в външната търговия на Бъл
гария, обаче, ред причини,специал
ни за Варна и неговото пристанище,
са повлияли, за да се ограничи вно
са и износа през него. В специални
Статии ние ще разгледаме тези при
чини. Тук искаме да се спрем вър
ху една от тех, а именно върху не
достатъчността на митнишките мага
зин в пристанището.
В Варненското пристанище има
главно две големи магазии, които
могат да се* използуват за скла
диране на вносните и износни сто
ки. Тези магазии имат дължина по
70 м. и широчина по 30 метра. Спо
ред нашите пресметания, в всека ед
на от тези магазии може да се по
мести най-много до 1,500,000 кгр.
стока. Това са единствените складо
ве в пристанището, където склади
раната стока.може да бъде запазена,
било от атмосферните влияния, било
от кражби. В пристанището има още
други две малки помещения, в ед
ното от които се складират стоки,
принадлежащи на държавата, т, е. татакива, които са стояли в, големи

те магазии повече от шест месеци н
в другото се складират стоки, при
стигнали по железниците от вътреш
ността на страната. Тези две мага
зии не могат да бъдат използувани
нито от търговците вносители, нито
от износителите. Наред с тези две
помещения има и една б е т о н е н а
и з б а , построена на времето, за
да могат да бъдат складирани в нея
разни видове масла, портокали, ли
мони и др.стоки, които се повреж
дат от горещините и студовете. Та
зи изба не е дозършена. Тя не мо
же да бъде използувана за целта, тъй
като тя не представлява никаква си
гурност за търговеца, който би скла
дирал там стоките си, или по-право
търговеца, складирал там стоките си,
е толкова сигурен за тех, колкото
ако те са складирани на открито. Се
га в тази изба са складирани разни
видове кожи, вълна, варели с мас
ла, тръби за водопроводи, железар
ски стоки и пр. Тези стоки са по
крити с мушами и се пазят по съ 
щия начин, както стоките, които се
намират на открито.
И тъй, единствените магазии, ко
ито могат да се използуват за вно
са и износа и в които складираните
стоки могат да бъдат запазени —
това са двете големи магазии, за ко
ито споменахме по-горе. Тези мага
зии, обаче, са ли достатъчни, за да
се събере, в тех всичката пристиг
нала в пристанището стока, както
и тази която подлежи на износ? На
този въпрос може да се отговори,
че складовете са недостатъчни, за
да обслужват вносната и износна
търговия на Варна. Като се вземе
пред вид, че вследствие паричната
криза много търговци не са в със
тояние да освободят стоките си в
десетдневния срок от подписването
на манифеста и те остават там по
15, 20 и повече дни, то ще бъде
ясно, че в продължение на. месеца
складираните във всеки един от те
зи магазии стоки не ще бъдат по
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вече от два до ДЕа и половина ми
лиона кгр. Следователно, в двете
митнишки магазии ще могат да се
складират от четири до пет мили
она килограма стока. През известно
време на годината, когато вноса е
слаб, в тези магазин биха могли да
се- складират пристигналите през
месеца стоки,, обаче, и при сегаш
ното даже състояние на нашата
вносна търговия, изобщо, те са не
достатъчни, за да се складират сто
ките, които пристигат в Варнен
ското пристанище. Средно в Вар
ненската митница пристигат месечно
от 4 до 5 милиона килограма стока,
обаче, има месеци през годината,
когато това количество е по-големо.
Така напр., през м. август т. год. в
Варненската митница са пристигнали
девет н половина милиона килограма
„стока и през декемврий—около шест
милиона - килограма. Псради тази
причина, м.чого от вносните стоки,
като вълна, кожи, железарски стоки,
понекога и прежда даже, се скла
дират в бетонираната изба и на от
крито. Като се вземе в внимание
всичко това и особено като се знае
колко много е увеличен в сегашно
време броя на крадците и контра
бандистите, иие ще имаме прибли
зително идея за загубите, които по
насят от това търговците и фиска,
Не требва да се изпуска из пред вид
още, че вследствие повреждане или
изгубване на стоките, създават се
нескончаеми спорове между разните
заинтересовани страни. От казаното
до тук е ясно, че тези две магазии
са недостатъчни да задоволят нуж
дите на нашата вносна търговия.
Като се прибави към това изисква
нията на закона за изменение и до
пълнение з а к о н а за митниците,
по силата на които предназначените
за износ стоки се занасят и склади
рат в митницата, преди да бъдат
те декларирани за износ, ще имаме
ясна представа за тежкото положе
ние, в което се намира вносната и
износна търговия през Варненското
пристанище.
При това положение, необходимо
е да се построят още неколко ма
газин. Иначе ще страдат интереси-
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те не само на търговци, произво
дители и консоматори, но и тези на
фиска. Казваме, интересите на фиска ще страдат, защото не требва да се
забравя, че от всички постъпления
от митниците в България, 27% се
падат на Варненската митница, или
ако държавата събере през текуща
та финан. год. от мита и такси по
вноса и износа около 1,650,000,000
лв., то Варн. митница сама ще даде
около 450 мил. лв. Сложения на раз
глеждане въпрос е сериозен и за
служава едно по-обстойно проучва
не от страна на държавата.
Нека разгледаме този въпрос и
от друго гледище, а именно от гле
дището на интересите на житната
търговия. С даването на част от
едната магазия на едно частно д-во
ще се създаде на. това последното
едно фаворизирано положение, в
резултат на което ще страдат инте
ресите на останалите търговци житари, респективно на производите
лите, чиито храни те изнасят. Такъво едно д-во ще има преимуще
ството, че ще плаща за превозни
такси 60—70 лева на тон по-малко,
отколкото другите житари износи
тели, които ще бъдат принудени
да пренасят храните с кола, когато
складираните в магазията храни ще
се товарят направо от работниците
преносвачи, без да си служат с кола.
Друго големо преимущество, кое
то това дружество би имало, е, че
то не ще бъде принудено, както
това правят останалите търговци
житари, да прави своя склад на от
крито. А за направата на един та
къв склад, в който да се събира
храна, колкото в въпросното от
деление на магазията, дружеството
би похарчило за греди, талпи и му
шами повече от половин милион
лева..
При такава фаворизация на едно
частно дружество, местните житариизносители ще бъдат принудени по
степенно да ограничават своята ра
бота, а по-слабите от тех ще б ъ 
дат наверно принудени да преуста
новят своята житна търговия. Ако
всичко това би се правило в полза
на едно държавно дружество, то
ние все таки бихме могли да разбе
рем мотизнте, от които се изхожда.
Обаче, нам е непонятно, как би мог
ла държавата да помисли, камо ли
пък да се съгласи да фаворизира
едно частно дружество в вреда на
търговците износители в града.
Към всички изтъкнати по-горе
съображения, които говорят про
тив отдаването под наем на част от
митнишката магазия, нека прибавим
и ограниченията, които ще напра
вят осигурителните компании при
осигуряване на вносните стоки, пред
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назначени за Варна, както и увели
ченията, които те ще направят на
осигурителните премии за тезн сто
ки, а също и намалението на дохо
дите, които би имала държавата от
магазията, която се предполага да
се отстъпи на частно дружество. От
складираните в тази част от мага
зията стоки, държавата получава
годишно неколко стотин хиляди лв.
доход, когато наема, който ще се
получи от нея, като се отстъпи
на частно д-во, в никой случай не
би достигнал горнята сума.
В заключение ще кажем, че ние
просто сме в недоумение, че при
съществующето днес положение на
Варн. митница, може да се помислюва да се даде известна част от
която и да е от митнишките мага-.
зии на частно дружество за склади
ране на предназначени за износ
зърнени храни. И в първия момент,
когато се пръсна слуха в града, че
едната половина от едната магазия
ще се даде под наем на едно житарско дружество, ние не искахме
да поверваме, че това може да б ъ 
де сериозно. Обаче, в свиканото не
отдавна събрание в помещението
на камарата, с участието на пред
ставители на разните търговски кор
порации, се уясви, че слуховете са
достоверни и че действително въп
роса за даването под наем на по
ловината от-едната магазия е сло
жен на разглеждане от компетент
ните власти.
Ние сме убедени, че финансовия
министър ще се занимае сериозно с
въпроса, ще вземе в внимание из
тъкнатите съображения в изложе
нието, което Варненската търговска
камара направи по него, и не ще ос
тави да се нанесе още един удар на
първия наш пристанищен град след
големия удар, който му се нанесе с
откъсването на Добруджа от Бъл
гария. Ние твърдо верваме, че в ъ 
просното отделение на едната от две
те митнишки магазин не ще се даде
под наем на частно лице, а ще се
остави да бъде използувано от всич
ки наши вносители и износители в
страната. Нещо повече, ние сме убе
дени, че финансовия министър ще
се заинтересува сериозно с въпроса
за търговията на Варненското при
станище, като проучи основно в ъ 
проса за построяването още на не
колко магазин там и едновременно
нареди да се довърши постройката
на бетонената изба—хангар.
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ВЖТРЕШЕН ПРЕГЛЕД.
По отдаване "под наем ед н а от дж ржавните магазин в Варнен. пристанищ е.
Слуховете за даването под наем
на една от държавните митнишки
магазин на частно д-во за склади
ране на зърнени храни, разтрево
жиха търговците вносители и житарите на гр. Варна. Като се знае,
че Варненското пристанище разпо
лага всичко с две магазин за скла
диране на внесените от вън стоки,
които при по-усилен внос винаги
са се явявали недостатъчни, лесно
е да се обясни тревогата създадена
между търговците по повод горепоменатите слухове.
На свиканото от камарата събра
ние по тоя повод, на което присътствуваха търговци, комисионери
и представители на камарата, се
изтъкнаха лошите последици от то
ва отстъпване, както за търговия
та на -гр. Варна, така и за фиска.
Камарата в едно обстойно изло
жение до г-н министра на финанси
те обрисува тежкото положение,
което ще се създаде за Варненско
то пристанище с отстъпването на
една от магазиите. Преди всичко,
поради липса на место в останала
та магазия, по-големата част от
вносните стоки ще бъде складира
на на открито и понеже митницата
не разполага с достатъчно мушами,
то те ще бъдат изложени на дей
ствията на разни атмосферни влия
ния. Независимо от това, те трудно
биха могли да бъдат запазени и от
разни крадци и контрабандисти.
Освен това, при положението, че
вносните стоки се складирват на от
крито, чуждите осигурителни д-ва
веднага ще увеличат премиите по
осигуряване на тия стоки.
Не по-малко ще страдат от това
и интересите на фиска. Държавата
събира от складираните в двете
магазин стоки годишно неколко
стотин хиляди лева, когато наема в
никой случай не може да достигне
тая сума.
Най-сетне, отстъпването на една
от магазиите, дори ако не беха те
две, а много по-вече, на частно д-во
или лице би означавало техното фа
воризиране пред маса тжрговцижитари, респективно производите
лите, чиито храни те експортират.
В такъв случай те би имали ред
преимущества, както по отношение
на превозните такси, които ще б ъ 
дат по-малко с 60—70 лв. на тон,
така и по отношение спестяване на
разходите за правяне на склад на
открито, равен по обей на магазия
та и които разходи биха достигна
ли сумата 500,000 лв. най-малко.
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Подчертавайки лошите последи
ци за Варнен. пристанище от реа
лизирането на това намерение на
правителството, камарата най-настоятелно е замолила министерството
да не отстжпва вжпросната магазия,
като едновремено проучи основ
но вжпроса за постройката на още
неколко магазин, както и да наре
ди за довжршване постройката на
бетонния хангар — изба.
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3. II. 1923 г. сжобщава следното:
криването си, конгресжт на винароПрез изтеклия месец януарий т. г. лозарския сжюз е гласувал резолю
сжстоянието на есенните посеви е ция, с която конгресжт натоварва
добро. Лозята презимуват сжщо в постоянното присжтствие да ходадобро сжстояние. По овощните гра тайствува пред правителството за
дини почистват се држвчетата от гне отменяване акциза вжрху виното и
здата и яйцата на гжсениците. Здра ракията, като приходите от лозар
вословното сжстояние на добитжка ството и винарството се облагат на
добро — хранене почти напжлно о- общо основание само с данжк вжр
борно. Тжрговията с угоени свини ху общия доход, в който данжк да
твжрде оживена в селата Смядово, влиза и припадающия се акциз. Оп
Злокучен и Златар. Тук-там е почна ределения данжк вжрху общия
По формалностите за снабдяване с ле- ло агненето на овцете.
доход да не се облага с никакви
гитимационни карти пжтуващите агенти.
вржхнини.
Подава се обгербовано заявление По бързото разтоварване на вагоните.
Баланса за 1922 год. на Разградската
до респективната тжрг. инд. камара,
По повод разпоредбата на тукаш популярна банка.
придружено с следните книжа:
ното влагалище, щото пристигнали
1. Вносен лист за внесена в Б. н. те вагони с храни и други стоки да
Баланса е приключен на 31 дебанка такса, ако е през I-то полуго- се. разтоварват веднага, Варн. тжрг. кемврий 1922 година при актив и
. дие на финансовата година — 50 ле инд. камара на 12 того свика сжб- пасив 3,710,665 лв. и при общ го
ва, а през П-то — 35 лева.
рание на тжрговци, на които при- дишен оборот 64,426,236 лв.
2. Ако картата е за пжтник-чино сжтствуваха и инспектора на желез
В пасива: дяловия капитал на банвник, а не член от фирмата, пред ниците г. Иванов, началника на га катз е 555,550 лв., а безсрочните и
ставя се пжлномощно, в което из рата и на влагалището, управителя спестовните влогове на 31 декемрично требва да са изброени права на митницата, портовия капитан и врий са 2,546,716 лв., когато обща
та, които се делегират от фирмата представители на морските и житни та сума на влоговете през течение
на пжтника — да взема поржчки, работници.
на годината достигнала 13,599,845 лв.
да взема капаро срещу тех, да сжВ актива: згеми срещу поржчителНа сжбранието се изтжкнаха при
бира стойности срещу продадени по- чините, които забавят разтоварване ства и залог 657,700 лв. при обща
рано стоки, да продава на почек, то на пристигналите вагони, и се сума на заемите 2,698,350 лв.; заеми
да сжбира по сждебен ред вересии, препоржчаха'мерки за улесняване на пострадали занаятчии 266,861 лв.
вжобще да бжде отбелезано в пжл- бжрзото им разтоварване.
при обща сума на заемите 815,459
номощното ясно и категорично, ка
лв. Активни текущи сметки 1,865,264
кво се упжлномощава, пжтника да Протестът на црдустриал. съюз.
лв. при обща сума 8,347,307 лв. Об
вжрши. За член от фирмата пжлно
Министерският сЖветс постановле щи доставки 9,777 лв. при обща су
мощно не е нуждно.
ния №71 и 204, обнародвани в Джр- ма на доставките 805,264 лв. Изли-'
3. Удостоверение за самоличноста жавен вестник бр. 246, е разрешил шжк при Бжйг. центр. коопер. бан
на лицето, което иска картата от об на Военното министерство да доста ка 392,557 лева, срещу с м е т к а
щинското управление.
ви по доброволно сжгласие 180,000 7,828,983 лева. Бруто печалба 435,309'
метра
натурален шаек, 1.60,000 мет лв., а чиста 104,189 лв.
Внос-износа през Пловдивската митни
Вжобще
от
баланса
се
вижда,
че
ра шинелен шаек, 33,000 броя вой
ца за 1912 г. (1 ян.— 31 д е к ) .
Разградската
популярна
банка
е
раз
По предварителните резултати на нишки одеяла, 66,000 чифта войни вила доста • усилена дейност през
Пловдивската камара,, вносжт през шки ботуши и 50,000 войниш. плат изтеклата година, като по-голямата
Пловдивската митница за 1922 г. е нища. В случай, че тия вещи бждад част от тази дейност е била насо
бил за 224,085,214 лв., най-главните доставени от странство, то техния чена кжм нуждающето се занаят
пера от които са: памучни платове внос да бжде освободен от всякакви чийство.
за 58,018,470 лв., прежди и конци— мита, такси, герб и други берии.
Or размера на безсрочните и спе
39,193,650 лв., колониални стоки — Стойността на тая доставка възли стовни влогове, вжзлизащи на 131/г
26,687,380 лв., железария—11,822,795 за на 150,000,000 лева.
милиона лв. при един дялов капи
Срещу това постановление на Ми тал от г/а милион лева, може да се
лв., вжлнени платове — 11,398,800
нистерския сжвет е протестирал сжлв. и др.
сжди за широкото доверие, което
Износжт е бил за 55,797,264 лв., юза на бжлгарските индустриалци, банката е имала между населението.'
сжстоящ се главно от яйца за . понеже с него се нанася сжкрушителен удар на местната ни индустрия Протест на бургаските данъкоплатци.
13,643,660 лв., розово масло —
11,082,10р лв., спирт — 9,564,681 лв., и е в противоречие с закона за наНа 29 януарий т. г. бургаските
дребен добитжк" 6,048,950 лв., каш сжрдчение на индустрията. С това тжрговци, индустриалци, еснафи и
постановление
се
дава
преднина
на
кавал 2,611,743 лв., а след тех идат:
чуждите фирми в ущжрб на всичко пр. в едно общо сжбрание са взели
брашно, еджр добитжк и др.
следнята резолюция: В сравнение с предшествената 1923 — фиск, индустрия, работничество,
1. Намират сегашния закон за дастопанско
развитие
на
страната
и,
г. вносжт през 1922 г. показва едно
нжка
вжрху общия доход за тежжк
незначително увеличение, а износжт най-сетне, в ущжрб на нашата ва и несправедлив и се обявяват за про
лута,
тжй
като
на
тия
фирми
се
да
— значително намаление, понеже
гресивното облагане на дохода.
през тая година не е станал почти ва право да оферират, в чужда ва
2. Протестират против произвол
лута
и,
следователно,
чрез
изземва
никакжв износ на дини, тикви, триното приложение и на сега действуне
на
пжрвокласна
валута
от
Б.
н.
ци и червен пипер, както е било
банка ще Се засили още повече спа ющия закон.
през 1921 г.
3. Искат обща ревизия на всичка
дането на нашия лев.
•»
облагания в Бургаз.
Земледелчески бюлетин.
Сжбранието е било многобройно
. Джржавната земледелческа кате Конгреса на винаро-лозарския сдюз.
—
човече от 3,000 души.
В
последното
заседание,
преди
за
дра в гр. Шумен, в бюлетина си от

Стр. 4.
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П родаж ба на тютюневи изделия.

Габровската популярна банка.

Съгласно чл. 77 от новия закон
за тютюна, публикуван в Държав.
вестник брой 239 от 23.1. т. г., про
дажбата на тютюневи изделия на
дребно е задължителна за: 1) всич
ки заведения, в които се продават
спиртни питиета; 2) бюфетите при
гарите, пристанищата, в -градските
градини и постоянните театри; 3)
кафенетата и бакалниците в селата,
гдето няма питейни заведения и 4)
казармените лавки.
Задължителния патент има нама
лена стойност и се издава въз ос
нова само на заявление от заинте
ресования и удостоверение от об
щинската власт, от което да се виж
да, че последния спада в категория
та на продавачите, които се задъл
жават да продават тютюневи изделия.

Според постъпилите отчети на
популярните банки в Центр. коопер
банка, една от най-засилените по
пулярни банки в България е Габ
ровската. Нейните операции през
1922 горина са удвоени сравнител
но 1921 година. Капиталът на бан
ката е бил засилен с 1,017,900 лв.,
увеличението на влоговете достиг
нало 5,190,000 лв., реализираната
бруто печалба 804,200 лв., от която
чиста — 188,938 лв,

По обявяването на стоките.
Варненската митница с обявление
№ 894 от 3 т. м. известява на тъ р 
говците и комисионерите, че съгла
сно телеграмата на Министерството
на финансиите — отделение за мит
ниците •— № 1205 от 2 т, м., сро
къ т предвиден в телеграмата на с ъ 
щото от 22 декемврий м. г., относно
пълното обявяване на стоките, каквито тарифата за вносните стоки из
исква, се продължава до 31 март т.
г. включително, след която дата ще
се прилагат напълно постановления
та на чл. 124 от закона за митниците.
Захарната нампания.
Захарната кампания у нас е на
привършване. Производството на
захар т. г. достига 16,000 тона сре
щу 12,500 тона миналата година. Това
количество е недостатъчно , за консомацията на страната. Ако се раз
шири културата на захарното цвек
ло, то сегашните 6 фабрики са в
състояние да произведат захар даже
и за износ.
Бюлетин на Бълг.-чехословаш ката т ъ р 
говска канара в София.
Първият номер от тоя бюлетин, с
интересно съдържание, е вече из
лязъл и разпратен до'всички бюра
на нашите камари за разпростране
ние между търговците и индустри
алците, имащи връзки с Чехосло
вашко.
Банкнотите и златото нз Бълг. народ
на банка.
На 14 декемврий изтеклата годи
на Бълг. народна банка е имала бан
кноти в обращение за 3,958,946,000
лева срещу покритите от 38,404,000
лв. златни, 18,467,000;'7ш. сребърни,
1,340,000 лв. чужди банкноти, порт
фейл срещу странство 2,142,000 лв.

Популярната банка в Търново.
Популярната банка в Търново е
приключила сметките си за изтек
лата год. Оборотът е бил 58,135,140
лв Брутната печалба е 298,294, от
която чиста — 54,223 лв. Определе
ният дивидезд 5% върху чистата
печалба.
Н еотчуждаеиостта на зеиледелските
стопанства.
Министерството на земледелието
и държавните имоти е приготвило
законопроект за неотчуждаемоста на
недвижимите имоти на земледелските стопанства. Според законопроек
та, не могат* да се продават, освен
от Б. 3. Банка и кредитираните от
нея ‘кооперации, недвижимите имо
ти и наличния жив и мъртав инвен
тар на землед. стопанства. Кредито
рите могат да насочват взиманията
си само към доходите на стопанст
вата.
З а международния транспорт.
В София е пристигнал от Пзриж
Пиер Арбел с задача да образува
едно дружество за международен
сточен транспорт с голяма бързина.
Той е имал вече среща с директора
на нашите железници.
Линия Т.-Сейиен— Казълагач— Бургаз.
Парламентарната комисия по Ми
нистерството на железниците е пред
видела в законопроекта за разши
рение железопътната мрежа и по
стройката на една нормална линия
между градовете Т.-Сеймен—Казъл
агач—Бургаз, която ще служи глав
но за експлоатиране на горите посеверните- склонове на Странджа.
Също било предвидено и построя
ването на малки морски и дунавски
пристанища и скели.
Закона за консулската служба.
Съвременната търговия изисква
целесъобразна уредена консулска
служба. В тоя дух една комисия при
Външното министерство преглежда
и наглася изработения от по-рано
законопроект по консулската служ
ба според най-новите изисквания.

Брой 18.
По удостоверенията за произхода на
стоките внасяни в Белгия.
Съгласно едно съобщение на Бел
гийската легация в София до Ми
нистерството на външните работи
и на изповеданията, удостоверения
та за произход на стоките, внасяни
в Белгия, придружаващи последните,
за да избегнат приложението на
специалния митнически режим, уста
новен за стоките от германски про
изход, преставали да бъдат задъл
жителни за различните страни, рес
пективно България.
Белгийските митнически власти
немало да изискват въпросните
удостоверения за пратките, експе
дирани от България след 31 януарий
1923 год.
Панаира в Бреслау.
Пролетния панаир в Бреслау тая
година ще се състои от 11 до 14
март.
В изложбата ще бъдат застъпени
следните отдели: текстилни произ
ведения, обущарски материали, ме
белна индустрия, книжна индустрия
химикали и дрогерия, съестни про
дукти, питиета и колониални арти
кули.
Поканват се интересующиге се
да посетят тоя панаир.
По избора на представител в първона
чалната комисия по облагане е данък
друж ествата.
В избора на представител в п ъ р 
воначалната комисия по облагане с
данък дружествата в Варна са взе
ли участие акционерните, команд. с
акции и кооперативни дружества.
Така, че избрания за такъв г. Вас.
Ст. Држжков е представител на ак
ционерните, кооперативните и ко
манд. с акции дружества.
Преговорите с цвеклопроизводителите.
Ззхарните фабрики са подновили
преговорите си с цвеклопроизводи
телите по определяне цената на цвек
лото. Цвеклопроизводителите щели
да предложат определените от кон
греса цени: 800 лв. или 6 долара
най-малко на тон. Има се надежда
преговорите да свършат успешно.
П роизводството на държ авните камено
въглени мини през изтеклата 1 9 2 2 г.
Мина „Перник* е произвела 902,000
тона каменни въглища, „Марица*—
15,450 тона, „Бобов-дол* — 27,400
тона. Ог това количество индустрия-;
та ни е консомирала 243,000 тона,
а на Сърбия по договора са дадени
39,087 тона.
^
П анаирът, в Брюксел.
Белгийската „кралска легация в
София съобщава за знание на всич

Брой 18.
ки тжрговци, индустриалци и пр.,
че тази годишния панаир в Брюксел
ще се сжстои от 9 до 25 април. Интересующите ще имат случай да на
правят най-широк и з б о р между
всички видове изделия на белгий
ската промишленост, които ще б ъ 
дат изложени в панаира.
Индустриални.
В Шумен е основан клон от сжюза на българските индустриалци с
-23 редовни членове.
1
И зносят през Варненската митница
през и. януарий 19 23 год.
През изтеклия месец през Вар
ненската митница са били изнесени
7,003,172 кгр. на обща стойност
56,213,515 лв., срещу 4,618,122 кгр.
за 33,910,175 лз. през м. декемврий
1922 год.
'
По държави по-големите коли
чества се разпределят така: за Тур
ция 2,816,501 кгр. за 22,610,244 лв.,
Гжрция 284,866 кгр. за 2,924,454.лв.
Франция 3,287,766 кгр. за 26,481,421
лв., Египет 118,867 кгр. за 775,536
лв., Италия 150,819 кг. за. 1,757,980
лв., и Германия 15,491 кг. за 941330
лв. и т. н.
По-главните изнесени артикули са:
жито 455,774 кг, за 3,314,688 лв.,
боб бял сух 1,449,155 кг. за 1,008,107
лв. царевица 2,325,717 килогр. за
13 732,480 лв., леща 148,468 кг. за
1,207,464 лв., овес 108,845 кг. за
565,000 л в , ечемик 115,000 кг. за
656,100 лв., фий на зърно 281,309
кг. за 2,091,078 лв., тиквено семе
216,595 кг. за 2.313,030 лв. брашно
пшеничено № 0 969,615 килогр. за
9,992,879 лв., трици 465,504 кг. за
1,598,782 лв., яйца 58,500’ кгр. за
3,662,720 лв., кашкавал 18,872 кг.
за 1,514,2i0 лв., свине 370 глави за
1,099,550 лв., пуйки и кокошки 452
глави за 34,810 лв., овни 64 гл. за
67,300 лв. кюспе 114,615 килогр. за
33,810 лв., отаи 64 гл. за 67,300 лв.
кюспе 114,615 кг за 383,755 лв., тю
тюн 76,206 кг. за 1,033,397 лв., яреш
ки'кожи сурови 4389 кг. за 702,240
лв. н други.
*

З ш я т ч и й с к и отдел.
Занаятчийска сбирка в гр. Шумен.
По нареждане от централния ко
митет на сжюза на занаятчийските
и професионални сдружения в Бжлгария, на 4 того, в неделя, се сжстоя в гр. Шумен районната сбирка
на сдружените занаятчии и профе
сионалисти от североизточна Бжлгари я— Варненски и Шуменски, ок
ръзи и Разградска околия. Всички
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сдружения бяха добре представени
от по няколко делегати; само раз
градските сдружения не беха изпра
тили делегати.
По случай сбирката, шуменското
занаятчийство е устроила в сжбота
вечерта доста добре оргнизнрана и
интересна вечеринка с томбола от
около 800 предмета, подарени от за
наятчиите и професионалистите.
Откриването на сбирката се предшествува от публично добре посе
тено сжбрание, с реч от редактора
на в. „Зан. дума*, г. Д. Динков, па
тема: „Стомилионния занаятчийски
кредит и нуждите на занаятчийство
то“.
След публичното сжбрание, про
вериха се пълномощни та на делега
тите и се пристжпи кжм дневния
ред на сбирката.
По положението на занаятчий
ството и на сжюза в днешния мо
мент — говори обстойно предста
вителя на централния комитет, г.
Динков, след което се развиха бур
ни дебати. Очертаха се главно две
течения: пжрвото, — да се запази
единството и избегне всяко разцеп
ление в сжюза — да се даде ман
дат на централния комитет 'да се
справи с нарушителите на сжюзната
дисциплина, както намери за добре,
като има пред вид, че за своите де
ла ще отговаря пред конгпеса и вто
рото течение — да се остави разре
шението на въпроса- от конгреса,
който единствен има право да се про
изнася по действията на отделните
сдружения и то след като послед
ните, като ка обвиняеми, се даде
вжзмождност да се изкажат и за
щитят.
В духа на тия две мнения се пред
ставиха па гласуване и две резолю-.
ции, от които биде приета тази, коя
то застъпваше пжрвото глед ще.
По втората точка на дневния ред:
„мерки за стягане организациите“
говори тоже г. Динков, който препоржча известни мерки* допринася
щи за по - интензивен живот в ор
ганизациите. Препоржчеха се таки
ва и от някои делегати.
По третия въ п р о с— посмжртната каса — говори същия, върху
нуждата и значението за. занаятите
от подобна една осигуровка в слу
чай на смжрт и проагитира основа
ването на такава при всяко едно
сдружение.
Сбирката се закри от председателствующия, г. М. Лозадов, пред
седател на шумен, местен комитет,
който с няколко думи иоблагодари
на делегатите за масовото им сте
чение на сбирката, изказа задовол
ството си от извършената от нея
работа и пожела по-енергичва и
ползотворна работа в организациите.

Стр, 5,
Шлосеро-ковашни нуро в гр. Шумен.
Продължават се учебните занятия
вжв временно .преустановения теоритико-практнчески 8 месечен курс
по шлосерство и ковачество, открит
в гр. Шумен през миналата учебна
година от Варн. тжрг.-индустриална
камара,-под ржководството на тех
ник-механика Мнх. Н. Моллов.
Правилник за занаятчийските нурсове.
Министерството на търговията*
промишлеността и труда е утвжрдило изработените от специалната
комисия при сжщото министерство
програма и правилник за вжтрешнзта уредба на женските занаятчий
ски курсове: 1) по горни дамски и
детски дрехи, 2) по долни дамски,
детски и мъжки дрехи, 3) по дам
ско шапкарство и цеетзретво. 4) по
дантелство, 5) по машинно плетачссгзо и 61 по бродерия.
Според този правилник всеки курс
трае най-малко 8 месеца.
Ново занаятчийско сдружение.
Дърводелците и столарите в гр.
В.-Тжрнозо са основали занаятчий
ско сдружение. Учредителния про
токол на сдружението, както и ус
тава му, са изпратени вжв Варнен
ската инд. камара за утвжрждение.
Възобновено занаятчийско сдружение.
Габровските чехлари са вжзобновилп своето занаятчийско сдруже
ние, като са нагодила устава му
сжгласпо нзискнанаята на закона за
организиране и подпомагане на за
наятите.
Ново професионално сдружение.
Варненските детайлистн търговци,манифзктуристи и галантаристи са
основали професионално сдружение
за защита на своите професионални
и икономически интереси.

ВЖНШЕИ ПРЕГЛЕД.

ГЕРМАНИЯ.
Търговския баланс на Гервання за
изтеклата 1922 гед. е приключен с
един ^ефицкт повече от два мили
арда злагни маркя.
В*.*оса и износа на тая страна се
е изразил в месеци, както следва:
Внос
.
Износ
Януар. 330,4 мил. зл. м. 325,4 мил. зл.м.
Февр. 359,6
„
297,9
Март 563,2 . „
324,0
„
Април 508,0
„
227,0
„
Май 565.2
„
416,2
,
Юний 564,6
„
427,9
„
Юлий 684,8
„
336,3
„
Август 545,1
„
254,8
„
Септ. 421.8
„
290,9
„
Окюм. 531,7
„
291,4
„
Ноемз. 536,2 ' ,
255,2
.
Всичко 5,610,6
3,447,0
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Стр, 6.

'Преди войната, през 1910—11 го
Горните цифри изтъкват едно по
степенно увеличаване на вноса, сре дина, нашия внос на брашно надми
щу чувствителното спадане на нано наваше ромънския, макар че ромънса. Това е едно характерно явление за ците подържаха редовни седмични
разрушението на икономическото рейсове Кгостенджа—Александрия, и
и финансово; стопанство на Герма то с модерни и бързи параходи.
ния, едно явление, което по един без Балканската и общоевропейска вой
спорен начин опровергава обвине ни, обаче, спреха нашия износ. нията на французите, че благоден- - През същия период — от 1 януа
ствующа Германия е недобросъ рий. до 31 октомврий било внесено
вестна в изпълнение на своите ре- тютюн за 1,321,086 египетски лири,
парационни задължения.
срещу 1,683,672 египетски лкри ми
налата година. Съседните нам стра
СЖРБИЯ.
ни миналата година са участвували в
Въпросът по продажбата на бел египетския внос — (55,507,984 еги
градската захарна фабрика се ожи петски лири), както следва;
Гърция с 1,300,000 лири
вено разисква в промишлените кръ
Ромъния „ 1,050,000 ,
гове и сръбския икономически пе
Турция , 800,000 ,
чат. Преобладаващо е мнението, че
Сърбия . 300,000 ,
по никакъв начин не требва, да се
допуща преминаването на акциите
у чужденци, тъй като в техни р ъ 
Под френски мандат, сир. сфера
це се набират вече всички захарни
фабрики в страната и само белград на влияние, не е само Сирия, но и
ската фабрика е, която заляга за Ливан — старата Финнкия и бившия
интересите на консонаторите сре турски вилаят Халеб. Днес думата
щу експлоатацията на чуждия за Сирия обхваща вснчки тия три об
харен картел. Затова предлага се, ласти. Сирия е земледелска страна,
да се основе едно местно акционер обаче, земледелието не е в положе
но дружество, което да закупи ак ние да задоволява нуждите на стра
ната, поради което тя внася землециите, като се направят поименни.
делски продукти от странство. Мел
ничарството е съвсем назад, има са
мо две що-годе мелници в Дамаск.
СъЩо и добитъка,-поради войната
озеулскн
е твърде разреден.
Може да се внася тютюн; Сирия
Положението и -зн ач ен и ето иа- Египет,
искарва годишно около 2,800 тона.
Палестияа и Сирия за нашия износ.
Планините са голи и обезлесени, по
(Из рапорта на бжлгарското консулство в
ради това съставя пазар за дървен
Александрия)
и строителен материал. Миналия
. Египет, Сирия и Палестина пред месец един ромънски параход, на
ставляват богати консоматсрски стра товарен само с дървен материал,
пристигна в Бейрут — модерно и
ни за нашите продукти.
Египет има население от 13Vz ми добре запазено пристанище.
лиона и е предимно ислямска и араб
Преди войната вносът на Сирия
ска страна (91-4?/о); чужаенцнте не бъзлиззше на 130,000,000 франка.
надминават 200,000 души, от които Днес поради покачването на цени
55.000 гърци, 40,000 италиянци, те и по усилената консомация, ну
24.000 англичани, 20,000 французи и ждите на френските окупационни
окола 59,000 евреи. Чужденците от войски, вносът требва да възлиза
дълго ^реме не показват увеличение, на 5—6 пъти по-вече.
и децата им вече говорят арабски;
Днешна Палестина има 9,000 кв.
местните жители почват да ги за километра с 700,000 жители, но мо
местят в търговия и занаяти, а зем- же оа погълне до 5,000,000 души,
леделието е изключително в арабски това е страна с големи переспектиръце — (75% от населението е зем- ви на индустриализация. Прочуто
леделско) с монокултура — памука. то Мъртво море (без никакъв жи
От 1 януарий до 31 октомврий е вот и растителност) се намира 470
внесено 85,000 тона б р а ш н о за метра по-низко от равнището, на
1,372,644 египетски лири (лирата сто Средиземно море е наситено с 22%
гроша, една английска лира 97V* сол; пресметат, да се искара от не
гроша египетски) срещу 159,705 то го до 12Va милиарда тона сол, IV*
на на стойност 5,287,908 лири еги милиарда потас. Изцестно е, покрай
петски през същия период миналата „мосулския* въпрос се заговори и
година. По ред са внесли
за съществуването на големи жили
Австралия 40,153 тона *
от нафт, намиращ се, около това
Франция23,171 ,
езеро.
Америка
14,230 „
Ционисгичното преселване днес е
Канада
946* „
двойно по-голямо, ат. колкото преди

К
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Брой 18.
войната. Имало е много български
евреи.
'
Главното пристанище е Кайфа.
Англичаните проектират да го свър
жат са Багдат. От Александрия до
Кайфа има вече ежедневни тренове.
Англия и по сухо и по море свър
зва всички свои центрове.
Пристанищата Кайфа и Яфа са
почти поеврейчени. Търговията в
Палестина е утроена спрямо преди
войната. Внася се особено дървен
и строителен материал, има трескав
строеж. През миналата година вно
сът въ злязъл на 5,000,000 — изно
сът 700,000 египетски лири.
Палестиня и Сирия ще бъдат го
лям пазар за нашия тютюн, а глав
но за цигарета.
Повечето от Vs от износа на Еги
пет в цигарета се поглъща от Па
лестиня и арабските страни, а п ъ к
тия цигарета, коства на египетските
индустриалци 20 гроша, сир. 120 лв.
по-скъпо отколкото на българския
ипроизводител на ока, митото което
се плаща при вноса в Египет. Не
говорим и за печалбата, която
египетският фабрикант е платил на
българския и други производители
на тютюн. Тъй щото има голям мег
дан да се конкурира на египетски
те цигарета, стига нашата държ ава,
и нашите фабриканти да се заинте
ресуват.
•
Всички тия земи
Египет, СиРия, Палестина—представляват едно
цяло, еднакво арабско население;
еднакъв' бит, еднскои икономически
нужди. Но най-важното в случая е,
че додето националистична Турция
сигурно ще въведе специфични и
протекционни тарифи срещу вноса
от вън, Египет, Сирия и Палестина
със своето уговорено международ
но 11% ad valorem мито, благоприят
ствуват вноса на чужди стоки. При
това митническите администрации на
тая страни са моеерни и в европей
ски ръце и не се прави разлика
между английски или бъчгарски.
вносител.
По отношение търговията ни с
Египет, Сирия и Палестина, зада
чата, която ни предстои, предвид
оскъдните средства на българския
бюджет с минимум средства да раз
вие максимум дейност, т. е, да из
ползуваме положението по най-ра
ционален начин. А аа това, между
друга налага се :
1. Александрийското генерално
консулство да бъде. и, аа. трите об
ласти: Египет, Сирия, и Палестина*
2; Във, вжтрешноста на Египет и
по-главните пунктове? на* Сирия- иПалестина да се поставят- почетни
консули и- кореспонденти.
3. Българското. параходно, дру
жества да, възстанови, поне една
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път в месеца, прек рейс за Алек гроша с 3% шкарто, Н-ро 50—55
сандрия.
гроша; свинско живо тегло, оката 55
4.
Дирекцията на нашите пощигроша, обезмитено.
да уреди с италианската, щото на
Кашкавал балкански, транзит, кгр.
шата поща за Египет да се изпра 95—100 гроша; обезмитен 105—110
ща чрез Триест, отгдето всеки пе гроша, полубалкански транзит 80—
т ъ к има бърз и директен параход 85 гроша, обезмитен 90—100 гроша.
за Александрия, или пък с Гърция
Масло пресовано, първо качество,
чрез Пирея.
обезмитено оката 220 гроша; кашкавалджийско обезмитено, оката 110
Цариград.
гроша
Българската легация в Цариград в
Кромид, картофи, сухи черни сли
седмичния си бюлетин от 5 февру ви не могат да се внесат поради гоари# 1923 година сжобщава следно лемото вносно мито.
то за положението на цариградско
то тържище за времето от 29 януМарсилско тж рж ищ е.
арий д о 3 февруарий 1923 година.
1 февруарий 1923 год.
Колониал.
Положението на тържището.
Цариградското тържище продъл
жава да прекарва остра криза. По
ради неустановеното политическо
положение стават много малко сдел
ки и то повечето в брой. Това пре
чи на развоя на търговските опе
рации. Населението е ограничило
консомацията на всички артикули.
Пазаря е в застояло положение. Все
ки очаква избистрянето на положе
нието за да подеме работите си.
Митнишката тарифа почти е вече
установена. Това е тарифата на бив
шата отоманска империя от 1916 г.
Приложена сега за некои артикули
.в пет размера, а за тези чийто внос
не се желае тя е увеличена петна
десет пъти. В тази категория влизат
българските сухи черни сливи, кар
тофите и кромид-лука, поради кое
то те не могат вече да се внасят в
Цариград.
Пристигания и цени.
Пристигнаха от България 2,326
тона жито. Жито насипано, обезми
тено оката 9V2—10% гроша, ръж 7
гроша, царевица обезмитена в торби
«87а гроша, ечмик 77г гроша, фасул
ситен, транзит, оката 12—12% гро
ша, фасул едър (ипек), обезмитен
•оката 30 гроша, трици едри и дреб
ни, обезмитени оката 57а гроша.
От България пристигнаха 5,385
торби. От Ромъния 5,070 и o r Аме
рика 69,737.
Цени в грошове.
.
Български .00* Варна 800, торба
•63 кгр., ,0* 730 — 740; ромънски;
780—800; американски Нелсон 820,
торба от 637* кгр.; Дурум>, 870; ме
стни от тракийско жито 750, торба,
-от 72 кгр., от българско' жито 825.,
. Цени на друга стопи.
Месо, овнешко 1;в о к а ч „ заклано,,
•оката 115 гроша с 13%» шкарто, II->
ро 90 трошащ, кози* 1-во 90 гроша,,
11-ро 80 грошартовеждо; 1-во 60—65г

Сапун 72% мазнини в каси по
100 кгр. 210 фр.; фъстъци „ява*
червени 145 фр.; сусам жълт, китай
ски 170 фр.; нахут марокски № 29
116 фр. °/'о кгр.; ориз сайгон № 1
— доставка февруарий 110 фр.; белох гласе 0— 140; блю роз 172 фр.
% кгр!; кафе „кабана“ 235 фр ; караколи екстра 80. шил.; мока хардар I фр. 350 торби от 50 кгр. нето; парафин 50/52—260 фр.; коло
фон W. W. тара 7% 92 фр.; лимо
нова сол на прах 545 фр.
Зърнени храни. Български боб
струва фр. 88, дунавския съща це
на; молдовски фр. 90 до 100, бълг.
леща получава фр. 110/115; яйца от
България и Черноморското крайбре
жие струв т ф р . 550 касата, едрите.

Движение на паращит!"
Пристигнали параходи:
От миналата седмица:
Пар. .В арн а“ с: захарин 266 кгр.,
памучна прежда 3813 кгр., манифактура
памучна 400 кгр., парфюмерия 174 кгр ,
чорапи 111 кгр , шевро 160 кгр., риба
2 0 0 кгр.
Пар. „}Соен Нойфен“ с: стъклени пло
чи 337 кгр., лустро за кожи 9 2 0 кгр.,
медни тръби 5 7 0 кгр., стъклени копче
та 4 05 кгр., железен котел, заедно с при
надлежностите му 1820 кгр., тел 11550
кгр.,. анилинови бои 1706 кгр., мотор
1754 кгр., вентилатор и др. 1111 кгр.,
лак (боя) 1195 кгр., железария 2 5 4 кгр.,
моливи 6 9 9 кгр., вакса 200 кгр., канта
ри 5 5 0 к гр , машини 11916 кгр., елек
трически материялй 2 2 7 кгр., манифак
тура 968 кгр., кеневир 351 кгр., желе
зария 2 7 3 8 к гр , шкурка 3 2 2 кгр;,; хи
мически артикули 704 к гр , фотографически артикули 130 кгр;, мас машинна
6061 кгр , музикални артикули 150- кгр.,
боракс 2 3 0 кгр.,. нафталин 190, кгр.,, ла
маринен» изделия 5 1 7 кгр., желязо 13400
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кгр., порцелан 918 кгр., машини за газ
13520 кгр., види за колела 2400 кгр.,
вълнени платове 3 5 0 кгр., чепкана въл
на 2 8 5 9 кгр., непрана вълна 7 2 9 6 5 кгр.,
прана вълна 2 0 8 5 кгр., синка 5 7 0 кгр.,
ламарина 11741 кгр., маслини 166 кгр.,
чемберлнк 120 кгр.
Пар. „Рем о“ с: памучна прежда 5555
кгр., памучна манифактура 19870 кгр.,
картон 10400, кгр., тенекия 659 кгр.,
дървени изделия 3 9 9 кгр., моливи 171
кгр., зебло 1980 кгр., въжа 7 2 5 0 кгр;,
канап 1919 кгр., хмел 1088 кгр,
Пар. „Бормида“ с: гвоздеи 1350 кгр.,
вълна прана 8 0 9 4 кгр., деграс 1931 кгр.,
въжа 2 3 1 8 кгр., памучна прежда 48747
кгр., юта за амбалаж 2 4 7 3 4 кгр., агне
шки кожи 8 3 1 9 кгр., лимони 11040 кгр.,
портокали 800 кгр., валоне (екстракт)
10200 кгр.
Пар. .Б ългария“ с : риба 2 7 3 0 кгр.,
манифактура 2 0 0 кгр., кафези 5 8 0 кгр.,
кабот 3 1 6 0 кгр., портокали 1500 кгр.,
смокини 8 4 0 кгр., мандарини 9 6 0 кгр.,
захарин 85 кгр., какао 2 5 0 0 кгр.
Пар. „Бстуриян“ с: екстракт 17520
кгр., фасонно желязо 127 кгр.; синка
10861 кгр., манифактура 1322 кгр., па
мучна прежда 7 2 3 7 кгр., плоско желязо
14990 кгр., ламарина 16053 кгр., сода
карбонат 2 0 0 0 кгр., бои 1400 кгр., стъ
кла за прозорци 11700 кгр., захар 11400
кгр., фурми 300 кгр., стъклария 7 2 5 кгр.,
гликоза 19950 к гр .,. чемберлик 660 кгр.
Пар. „Прага“ с: памучна прежда 68613
кгр., памучна манифактура 38 9 5 8 кгр.,
сламени плитки 1424 кгр., вълнени шап
ки 1925 кгр., синдумри5611 кгр., коси
7149, аптекарски артикули 2 7 8 кгр.,
кинкалерия 276 кгр., кожи 2 9 7 5 кгр.,
[пресна риба от Цариград 1000 кгр.
I 8. II. пар. „Помери“ под германско
знаме с 2 6 0 1 1 3 кгр. разна стока.
Пар. „Кирил“.
Пар. „Цар Ф ердинанд“ с 1172 кгр.
дъвка.
*
Пар. „Ннри Фрейсине* под фр. зн.
9. II. пар. „Кпио“ под холанд. зн.
■ 11. II. пар. „София*.
14. II. пар. „Нвиемор* под анг. зн. с
4400 0 0 кгр. разни стоки.
Пар. „Иония“ под. герман. знаме с
420000 кгр. разни стоки.

Заминали параходи:
7. II. пар. „Бормида*.
8. II. пар. „Нстуриян“.
8: II. пар. „Прага*.
8. II. пар. „Темистокъп“ с 514051
кгр. храни.
8 . II. пар. „България“ под българско
знаме с брашно 150000 кгр., трици 50000
кгр., кожи 2 0 0 0 0 кгр., овес 7 0 0 0 0 'кгр.,
2 9 свини и 29 кафеза кокошки9 . II. пар. „София“ с 1485 кгр. край
брежни стоки.
1 0 . - II. пар; „Кино*.12.
II. пар. „Помери* с 2 3 4 2 кгр.
разни1стоки:

Стр. 8.
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13. II. nap. „София“.
14. II. nap. „Пнри Ф р ей си н е.“

Очакват се да пристигнат
параходи:
Агенция „Дюрони & Раделия.“
П ар. „Пейо“ от С-о „Месажери Маритим*. '
Кжм 16.11. ще товари 2 — 3 0 0 тона
храни за Марсилия.
Агенция „Братия Раделия.“
Пар. „Тодпер“ от комп. „Паке“,кжм
25.11.
Агенция „Братия Т рояно.“
Пар. „Стад ^Соарпем“ кжм 18 т. м., с
разни стоки от Анверс, Ротердам и Хамбург.повечето релси.
Пар. „Вгнета Парк“ кжм 26 т. м.
Агенция „Пайкурич.“
Пар. „Н гамемнон“ кжм 20 т. м. с около 82 тона разни стоки.
Агенция „Сервици М аритими.“
Пар. „Впбания“ — 20.11.
Агенция „Лонд Т риестино.“
Пар. „Киринапе“ — 22.11. с около
120 тона разни стоки от Италия.
Агенция „М. Станев.“
Пар. „Bulgarian“ се очаква кжм 26
тото от Анверс, Хул и Лондон с масло
5 0 0 0 кгр , маниф. 4 5 0 0 кгр., сода 10000
кгр., железо 133000. кгр , прежда 1400,кгр., ламарина 15000 кгр., вжлна 18000,
кгр. жел. вжжа 6 2 0 0 кгр.
Пар. „Cresjado“ се очаква кжм 26
того от Ливерпул и Свансеа с 130 то
на манифактура.
Агенция

„Бр. З о п а с.“

Johnston у пе
tf/s „Rviem ore* идящ от Ливерпул и
Свансеа ще пристигне на 14 февруарий,
носи 450 тона разнородна стока, преи
муществено манифактура.
Deutsche Levante Linie
.s/s „Derindje“ идящ от Хамбург ще
пристигне кжм 2 5 т. м. с 4 5 0 тона раз
нородна стока. Носи транзбордиранн
стоки от s/s „Durazzo“.
s/s „Jonia“ идящ от Хамбург ще при
стигне на 15— 16 т. м. Носи 4 5 0 тона
разнородна стока.
s/s „Feodosia“ идящ от Хамбург и Бре
мен ще пристигне кжм края на месец
февруарий с около 3 0 0 тона разнород
на стока.
/

Cunard Line.
s/s „Brescia* идящ от Ливерпул, Гласков и Свансеа ще пристигне на 15— 16
т. м. Носи около 180 тона разнородна
стока.

Рвюшмите дщий в „Икономически
Известна“ постиш целта си..

Информационен отдел.
Обзор на тжржищ етв.
.15 февруарий 1923 г.
'
Тържището е наново смутено от
силното повишение на първостепен
ните валути. Особено са загрижени
търговците, които имат близки по
кривания срещу Англия, Франция
и Италия. Вследствие повишението
на курсовете, не могат да се установят никакви цени на вносните
артикули в местния пазар; мнозина
търговци се въздържат да прода
ват, очаквайки да бъдат по-добре
ориентирани върху положението.
Камбиалното тжржище от три
дни насам е подложено на силни
пертурбации. От 10 до 13 того,
швейцар^.фр. се повиши с 190 пунк
та; Ню-Йорк с 14*50; Лондон с 72;
Париж с 85; Италия с 85 и Цариград
с 12. На 14 того, обаче, последва
силно спадане на същите валути по
отношение 13, а йменпо: Швейцер.
фр. с 100 пункта; Ню Йорк с 1450;
Лондон с 40; Париж с 70; Италия с
60 и Цариград с 9.
В колониала има изобщо едно по
вишение от около 10%, в зависи
мост от повишението на курсовете
на чужд. валути. Кафето днес се про
дава по 80, 86 и 90 лв. кгр., според
качеството; захарта" 32 лв. ситна и
35‘50—36 на квадр.; маслини 28—35
лв. Kip; сапун марсил. 1150— 1200
лв касата; калай 175 лв. кгр.; ориз
Пловдив. 24 лв. кгр. и английски 21
—22 лв. кгр.
В железарията също има повише
ние. Днес се оферира шведско же
лезо 16 лв. кгр., чемберлик 10 лева
кгр.; гвоздеи 15—16 лв. кгр.; галв.
ламарина 26—28 и тенеке бело каса
1230 лева,
В манифактурата преждите зареги
стрирана повишение по отношение
изтеклата седмица. Прежда англ. пресукана 920 лв. пакет; италианска 900
лв.; сулан есмер 650 лв. и кастърлия
сулян 720 лв. Останалите артикули
твърди.

ФОНДОВА

- В останалите бранши нема про
мени, обаче, тенденцията е твърда.

Варненска’ стокова борса..
15 февруарий 1923 г.
Пристиганията през изтеклата се
дмица беха сравнително по-слаби, по
ради задръстването на гарата от неразтоварените вагони и спиранетона предназначените за Варна вагони=
по гарите Каспичан, Синдел и пр.
Вследствие повишението на кур
совете, цените тук се затвърдяватИзноса на жито за Цариград нано
во започна. Въобще условията благоприятствуват за засилването изно
са на зърнени храни.
Вследствие повишението курса на
турската лира, цените на вносните
стоки в цариградския пазар са спад
нали. Житата са били продадени с
един грош по-малко оката. Б ъл
гарски брашна № 0 са се продали
по 740 гроша и № 1 — 715 гроша
торбата. Брашна продължават да сеизнасят за Цариград. На местния назар промена в цените на брашната
нема.
Сделките през седмицата са се
развили, както следва:
9. II. Зимница 10 в. ц. 547*50—
587 лв., боб I1/* в. ц. 800 лв.
12. II. Зимница х/г в. ц. 555 лева,,
царевица 1 в. ц. 475 лева.
13. II. Зимница 2 в. ц. 580 лева,
царевица 1 в. ц. 480 лв.,
14. II. Царевица 1 в. ц. 385 лева.
15. II. В борсата нема никакви пристигания на храни, поради задръст
ване на линията Каспичан—Варна.
Виенският панаир от 18—24 март. т. г.
Българската, царска легация във
Виена изпраща до нашето външно
министерство покани и реклами за
предстоящия пролетен Виенски па
наир, който ще се състои от 18—
24 март. Варненската търговско-ин
дустриална камара поканва' всички
заинтересовани лица да посетят тоя
интересен панаир. ' .
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Стр. 10.
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Започнаха да произвеждат в но

Стр. 11.

ВАРНА

вопостроената си фабрика
най-доброкачествени

Тъ р гови я с всички ви

МАКАРОНИ, ФИДЕТА, ПДП,
t НИШЕСТЕ й СКОРБЯЛА t
-------— ^

дове зжрнени храни,
варива, брашна
и трици.

------- —

Приемат поръчки за ма
карони в пакети от по j
% и 1 килограм.
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на зжрнени храни и
др. за чуж да см етка.
За телеграми: Кр. Петков.
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Продажба на манифактурни
стоки и прежди

САМО НА БАЛИ
,1— 2 *
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Стр. 12.

Н Щ Ш В Д Е Н ПАМИР
3 Й ЙШСТРИ

Кооперат. Д-во за тжрговия,с.тютюни на листа.

AHBEPQ? (Белгия).

!

11— 18 Март 1923 година.

В 17 отделения, наредени с вешина,
призната както в Чехословашко, така и в
странство, еж изложени изделия, разпреде
лени на следующите индустриални групи:
1. Строителна индустрия.
2. Металическа индустрия.
3. Електротехника, механика, оптика.
4. Джрвена индустрия.
5. Текстилна индустрия.
6. Облекла (конфекция).
7. Галантерия и сжответната й ин
дустрия.
.
’
8. Кожарска индустрия.
9. Стжкло, порцелан и изящна ке
рамика.
10. Художествена индустрия.
: 11. Химия й хигиенич. принадлежности.
12. Храни.' * 13. Музикални инструменти.
14. Играчки и кукли.
15. Графика, хартия, училищни и кан
целарски потреби.
16. Бижутерия, златни и сребжрни ар
тикули, часовникарство.
17. Обща група.

м ш te la ta и M
Anvers
Marche S1 JatfB - 75

Изгоди за изложителите и посетителите:
а) 50% намаление на вносните разно
ски по чехословашките джржавни желез
ници, за чуждестранните мостри, които са
освободени от мито и от позволението за
вноса.
б) 33% намаление на цените на пжтните билети по всичките пощенски и бжрзи тренове на чехословашките джржавни
железници.
в) 75% намаление на паспортните визи.

"

Купува и продава бжлгарски
тютюни.
Консигнационни операции с
тютюни.
Аванси срещу тютюни.

Mrssse teisorapMp:

Собствени складове в Анверс

,,TDbap!nnto“-Snuers

Собствени превозни средства

Вржски само c сери
озни бжлгарски коо
перации, експортйори и производители
на тютюни.

Референции: Banque Meuse et
Campine, Place Royale— 10,
Bruxelles.
Banque de Credit Commercial
— Anvers.
Banque de Commerse—AnversMagasins generaux de Belgique,
4 rue Vecka — Anvers.

к о м и щ ш м si iu n a m ш
! 9. Ш И О И О Ш -iE
ВАРНА

За посетителите има през време т панаирите:
1) Квартирно бюро на Пражските па
наири; 2) Паспортно бюро. 3) Преводчипи.
4) Банкова контора. 5) Информационно бю| ро. б) Транспортно бюро. 7) Бюро за вжншна тжрговия. 8 / Митническо бюро. 9) Па=
наирска борса. 10) Бюро за продажба на
пжтни билети. 11) Пощенско, телеграфно
и телефонно бюро.
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