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ДЪРЖЛВНИЯТЪ БЮДЖЕТЪ ЗА 1915 ГОДИНД.
Държавниятъ бюджетъ за тази годипа има всички добри и лоши чърти на миналите бюджети. Освенъ това, той носи
на гърба си резултатите отъ всички прегрешения на предшествениците си,—преди всичко 80 милиона лева ангоитетн. Ние
мислимъ, че анализътъ на единъ бюджетъ не би билъ пъленъ — нещо повече,
би се състоялъ предимно отъ общи фрази
— ако не се даде едно осветление на
финансовото стопанство, изобщо, ако не
се хвърли бързъ погледъ на това, което
е преживено. Ето защо, тази статия е
разделена на две части: 1) характеристика на некои по-важни страни на държавния ни бюджетъ изцело и 2) анализъ на бюджета за 1915. год. Така работата би спечелила отъ къмъ пълнота
и ясность.
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2.78 мил. лева презъ 86. — 94. год. недоборътъ стига до 5.20 мил. лв. въ годините преди войната, т. е. почти двойно.
Всички усилия на финансовата администрация да се пречистятъ презъ следующите бюджетни упражнения останалите
веднъжъ недобори не успеватъ, което
показватъ и данните за така наречения
слетъ недоборъ. Къмъ началото на 1885. г.
напр. съ останали за събиране слети недоборп 15.092 хил. лв., която цифра се
намалява поради десятъка — който позволяваше по-лесното нзгребване на селския хамбаръ — къмъ 91. год. на 10.165
х. л., затвърдява се 6 години на 11 мил.
лева, като стига въ 901. год. до 16.230
х. л. НадлежнитЬ книжа престанаха да
публпкуватъ отъ нЪколко години сведения за несъбрания недоборъ отъ миналите години, но като се вземе предъ видъ,
I.
че отъ 1902 год. иасамъ ежегодно не се
а) Недобори.
събира много повече недоборъ, отъ колкото
остава, може да се заключи, че СЛЕКато се изключи първиятъ нерподъ,
ТИЯ
недоборъ
днесъ се равни на този
когато събирането на данъците беше съвсЬмъ неуредено, цифрите въ останалите презъ 99.—900. год., т. е. около 127а—13
лева. Това съ суми, които се претри графи на таблица I-ва показватъ, че мил.
даватъ отъ бюджетъ на бюджетъ, но съ
Т А Б Л И Ц А I.
несъбираемн въ по-големата пмъ часть,
ако не и изцело.
Недоборъ (средно) пр-Ьзъ периодигЬ:
Ние не бихме се спрели на тази стра(въ хиляди лева)
на отъ нашия бюджетъ — интересна сама
по себе си — ако тя не е характерна
Забележка
въ друго отношение. Всекога, когато Финансовото м-во се е спирало на недоборите, то не е намирало друго тЬхно обясПоземленнятъ данъкъ
нение, осввнъ това, което имъ е било
въ тия цифри
3.951 2.778 4.953 5.200 участвува
съ 2,21/,
. лева годадено още въ 1880. г. Леностьта и недишно. Въ последния
периодъ до 3 мил. лева. хайството на длъжностните лица, натоварени съ събирането на данъците, отъ
частьта отъ преките данъци, която ос- една страна, манкирането на данъкоплаттава недоборъ, непрестанно расте. Отъ ците — отъ друга — ето, споредъ м-то
мил
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причините на недобора. П о р а д и това,
централното управление е познавало само едно срЪдство за отстранението на
недоборитгЬ: екзекуции, непрекъснати,
безъ снизхождение екзекуции на данъкоплатците и пай-строги наказания на
бирниците, които не могатъ да събератъ установените квоти данъци. Предъ
менъ стоятъ № № на повече отъ 90 *)
окръжни, и з д а д е н и отъ Финансовото
министерство за тази цель отъ 80-та година насамъ, въ които, следъ като се
осъжда или посочва „леностьта и нехайството" на нашата фискална администрация, препоръчва се старото познато
за събирането недоборите и закъснелия
данъкъ средство — публичната продань
имотите на длъжника.
И въпреки това, както видехме, недоборътъ расте — не се намалява. Ежегодно, значи, въ нашия бюджетъ се вписва единъ процентъ данъкъ, който при
всички условия, даже и при най-благоприятни такива, се оказва нееъбираемъ.
Той остава недоборъ независимо отъ начините за събирането му: чрезъ кметове, както беше едно време, десятъкъ
— презъ некои години или съ бирници,
както е сега.
Немамъ намерение да излагамъ тукъ
подробно причините на недобора, до
колкото официалната власть не ги посочва, или пъкъ ги не съзира. Въ всеки
случай, само съ „лепостьта и нехайството"
на администрацията не може всичко да
се обясни, понеже нема бирникъ, който
допуща да бъде глобяванъ поради снизхождението си къмъ неизправния даноплатецъ. Даноплатци сме, ежедневно
сме въ контактъ съ фискалните органи,
знаеме какъ те строго опериратъ. ЛЬность тукъ-таме може да има, нехайство
— сжщо, но само този субективенъ факторъ не е докаралъ 12—13 мил. слетъ
недоборъ, — непръстаненъ и малко желанъ спхтникъ па нашите бюджети. Има
и обективни причини, на които, по различни съображения, не се обръща внимание. А именно: 1) нашиятъ особенъ
общественополитически животъ; 2) нашата данъчна система.
•) Само неколко отъ гЬхъ: 7089/80 год. 18814/84 гпп
7959/86 г.( 27210/91 г., 7042/95 г., 6784/98r.,2099/9i год'
10669/903 г., 14622/908 г.,*) 11284/911 год.: „Слаба Zтелность на бирниците, слабъ контролъ върху техъ при
събирането на данъците. Да се взематъ най-строги
мъпг
р
ки и т. н.
*) Отъ това окр. се вижда, че бирницигЬ еж посЬгали за данъци даже на суми, които земл. банка отпуща
на земледЪлцитъ за изхранване и посевъ.

Ки. 11—12.

Анализирането цифрите на недобора
^ }зъ всичките бюджетни упражнения,
накъсо казано, показва: 1) че смг1шата на
всеко правителство се спътствува обикновено съ увеличаване на недобора; 2)
почти всека изборна година отб-влезва
същото явление; 3) всЬка нромЪпа на
данъчния режимъ, понеже се прилага
обикновено веднага п малко проученъ,
тоже засилва недобора. Забелезано е, че
иеколко месеца предъ всеки пзборъ корупцията обхваща и фискалната администрация, която действително започва да
страда отъ „леность и нехайство," само
че наложени отгоре. Забелезано е също,
че промената на всеки режимъ се придружава съ разместването, а често лжтп
и съ уволнението на много бирници, което се отразява доста зле на редовното
прибиране на данъците. Развалата въ
нашия общественъ ж и в о т ъ позволява
също на материално и политически силните даноплатци да манкиратъ своите
задължения къмъ хазната, като не плащатъ на време длъжимото на ф и с к а .
Това не е отъ вчера, то се подтвърждава не само отъ партидите въ бирнпческите книжа, но и отъ върховните представители на хазната. Достатъчна е декларацията само на двама отъ техъ,')
като се добави, че и отъ тогава положението не се е въ нищо променило.
Що се отнася до недостатъците на
нашата прека облагателна система, до
колкото те влияятъ за големите недобори, достатъчно е да се спомене само
липсата на existenzminimum. Бирнпческите регистри обхващатъ и наймалоилатежнитЪ единици въ държавата, доходите
на които едва имъ нозволяватъ и пайскромни съществувания. Естествено е, че
една гол-Ьма часть отъ наложените данъци на тия крайно бедни лица — които
преди да съ даноплатци еж хора съ физически нужди — остава несъбираема,
като отъ време на време се опрощава
отъ парламента. Наказателните нареждания за закъснелия, нензплатенъ данъкъ и правата на фискалните органи
!) М-ръ преде. Стамбоповъ: „Азъ ви казвамъ, че право
е, че повечето хора, които не си плащатъ данъците еж
богатите и силните. Имена не искамъ да изваждамъ, защототрлбвада почна отъ себе си и да свърша съ всички
ви. (Дневн. VI н. с. II с. I кн. стр. 360).
„На сиромасите и кжтнишпе еж извадени за данъци,
Л°нев|° у , г а т и г Ь , с е нCе Cзакачатъ'
(финан. м-ръ Каравеловъ.
7,о„ \г nnnmnAi
- T P- 3591). Гл. сжщоокр. на финан.
м-вол» 2099/У01 г.: .бирниците и финансовите пристави,
поради разни влияния, еж проявявали най-големо равноду!Г* е я н ?, М Ъ б о г а т и г Ь Даноплатци. Последните даже не еж
поканвани къмъ изплащане."
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да екзекутиратъ движимите и недвижими
имоти на неизправния даноплатецъ до
чудовищните размери, предвидени въ
закона, малко помагатъ за премахването
на недобора. Защото самата държава
вижда, че ако всички екзекуции, предвидени и допуснати въ законите, се извършатъ, за неколко години само тя ще създаде въ себе си една голема масса кръгли
пролетарии. А при това, същата държава
не предприема нищо, за да се освободи
отъ това противоречие, въ което изпада.
Едно обстоятелствено изследване на недобора и закъснелия данъкъ въ нашия
бюджетъ ми сочи като главни техни причини недъзите въ нашите общественоиолитически условия и въ иреката ни
облагателна система.
Ь) Заеми.
Оледъ първите два заема отъ 1888. и
89. год., чрезъ които се откри средството за лесно държавно стопанствуване,
като мисъльта за бюджетно равновесие се
смени съ тази за по-честото използуване
капиталите на чужденците, контрактира
се заема отъ 142 мил. лв. при средепъкурсъ
85 и лихва 6%. Фермътъ и първите три
негови опции на обща сума 80 мил. лв. се
получиха на време и разходваха за нуждите на армията и една малка часть за
започнатите железници и пристанища.
Презъ 1896. г. кредиторите ни отлагатъ
емитирането на IV опция отъ заема за
една година, като ни отпущатъ срещу
пея 27 мил. лв., за да имъ платимъ съ
тази* сума юлския купонъ по нашите
заеми. Оледъ неколка месеца само, кредиторите даватъ новъ авансъ 15 мил. лв.,
за да си приловятъ отъ него отпуснатите по-рано суми, като отлагатъ емитирането на опцията съ още една година.
Както се вижда, те нито отхвърляха опцията, нито я емитираха изцело и на
време. Въ първия случай те щеха да
престанатъ да се месятъ въ едни разстроени финанси и не ще могатъ да ги
използуватъ, въ последния — щеха да
ни улеснятъ отчасти и щеха да позволятъ една по-голема свобода въ действията на нашата хазна. Ето защо, те избираха средния, но най-нзгодния темъ
пътъ за действие: отлагане на толкозъ
нужните намъ вноски и даването срещу
тЬхъ аванси, предъ касите падежи на
които всекога да треперимъ. Презъ
мартъ 1898. год. те се просто квитосватъ
съ насъ, безъ да внесатъ стотинка въ
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хазната ), като почватъ тия лпхварски
сделки и съ V-та опция: двойни емисии,
672—-8% лихва, 1% комисиона и редъ
други авантажи.
За да се не спратъ постройките, строежътъ на които хазната не беше гарантирала съ средства, сключва се прочутия
Бреславски заемъ отъ 3.7 мил. лв. на
скандални условия, като същевременно е диренъ и намЬренъ новъ авансъ 10
мил. лв. срещу V-та опция, произведението
па който било разходвано до утвт,рждението му отъ парламента за плащане и
на Бреславския заемъ. Конверсията отъ
98. год. беше единъ блъфъ, за да се замаскира едно финансово положение, предъ
което думата хаосъ дава все пакъ представление за известенъ редъ. Нови суми
отъ вънъ не постъпиха, летящите дългове се равняватъ вече на редовните бюджети, постъпления отъ данъците слаби,
открити ситуации много, криза въ частното стопанство, фалитъ въ държавата.
Тогава кредиторите ни диктуватъ конверсията — подигравка отъ 99. год., за да
взематъ парчето паралелна линия, съ която мислехме да ги гонимъ изъ държавата, за да си гарантиратъ двойното оптиране на двете последни опции по заема
отъ 92. год. и да прокаратъ принципа на
жуизанса въ пашата заемна политика.
Намъ дадоха всичко нищожния авансъ
отъ 7 мил. лв. съ 7% лихва, единствено
за да не пи изпунатъ изъ ръцете си.
Оледъ неколко мвсеца (пачалото на 1900.
г.) ние сключваме новъ краткосроченъ заемъ отъ 30 мил. лв., като залагаме приходите отъ бандеролите. Минаването
къмъ реалните гаранции било наложително, понеже държавните каси еж съвсемъ празни, а имало купони, падежътъ
на които билъ на другия день. 8 )
Въ своите отношения кредиторите
ни влагатъ вече нова директива. Следъ
като използуваха всестранно, чрезъ различните метафори на краткосрочния кредитъ, нашето съкровище, те поискаха
да доловятъ и некои клонове отъ нашата индустрия.
Бюджетътъ беше окончателно грохналъ. Задължняването на държавата беше стигнало такива размери, щото самия
финансовъ м-ръ (XI н. с. I р. с. с. 854)
очакваше финансовъ крахъ. Огромни деJ
) „Оть произведението на IV опция, слЪдъ изваждането на авансите и лихвите имъ, не остана нищо на разположение*. (Офиц. мотиви. Дн IX н. с. Ш с. кн. III с. 233).
3) Ръчь на фин. м-ръ (дневн. X н. с. I с. Стр. 1569).
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фицити, недобори, висящи дългове отъ
близко и далечно наследство, криза въ
всички форми, запечатани каси по липса
на доверие. Една страшна паника обхващаше всички. Наистина, банките не успеха да наложатъ презъ 1901. год. монопола на тютюна, но те избраха следъ
това най-правилния и сигуренъ пътъ за
стигането до монопола. Чрезъ заема отъ
1902. год. те прибраха бандеролите и мурурието; чрезъ заема отъ 1905. год.—
гербовите марки, въ 1908. г. ни заставиха да прокараме ж.-п. линия край техните
мини, а чрезъ всички заеми, сключени
въ последните 15 години, вдигаме, техни стоки по за 100-ни милиони. Найпосле въ 1914. год. те заловиха и приходите отъ митниците, заграбиха и нашите минни богатства, като ни лишиха отъ
свободата да строимъ железници и пристанища, както намъ отърва. При тия условия следъ войната ние ще бъдемъ непремено подъ техната абсолютна власть
и воля. Заемната ни политика, проследена детайлно, отбелезва три главни
стадии: чуждиятъ капиталъ хвърга ловко
примки на хазната (до 1896. г.), изнудва
ядостепеньна заробване (1897.—1902. г.),
привежда въ своя служба и народното
ни производство. Първия стадий отбелезва нашата неспособность да схванемъ
създавания хаосъ; последните два—безразборность въ действията и странна покорность. И презъ трите фази сме давали само права, а поемали само задължения. Презъ първия стадий имахме поне
учтиви отношения отъ страна на кредиторите, предъ последните — позорни
удари върху кредита, хазната и авторитета на страната. Презъ часть отъ първия стадий дългосрочния кредитъ го раздробяваме въ краткосроченъ, презъ втория си служимъ изключително съ такъвъ,
презъ третия консолидираме краткосроченъ, скжпи сделки чрезъ големи консомативни заемп. Презъ всичкото време
почти, нашата заемна политика е била
изродена въ лпхварски операции отъ найотвратителна форма.
с) Дефицитъ и свържем, кредитъ.

Дефпцитътъ и свърхсм-Ьтниятъ кредитъ съ друга една характерна особеность на нашия държавенъ бюджетъ. Ако
нашата заемна политика е приела очертаните набързо лоши, по некога скандални форми, т о в а се длъжи главно
на дефицита и свърхеметния кредитъ,
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които спътствуватъ постоянно нашите
държавни бюджети. Това, което не е могла да направи пеискренната, „надута"
конструкция на приходния бюджетъ, даде ни го съзнателното вписване на по-малко разходи, отъ колкото съ въ същность
потребни и колкото въ дейетвителность
ставатъ. Фалшификацията въ двете крпла на държавния бюджетъ е вече едпо
нормално явление, което никого не тревожи, както срещаме спокойно и огромните свърхеметни кредити, съ които предаваме законна санкция па тия фалшификации.
Естествено е, че щомъ една хазна не
е могла, да схване за толкова време ueобходимостьта отъ равновесие въ споя
бюджетъ, тя ще изиитва често пъти страшни нужди и ие може да предяви даже
най-скромни претенции, когато дири отъ
вънъ средства.
Дефицптътъ не е резултатъ само отъ
погрешно или неискрено изчисляване
на приходите и разходите, той може да
се яви и отъ обществени или стопански кризи, (смутове, неплодородия и
т. н.). Подробнпятъ анализъ на нашия
дефицитъ показва, обаче, че много редко се длъжи той на тия фактори, че
и прп отлични реколти и търговски баланси, отчетите на съкровището отбелезватъ големи празнини. Дефицитите
презъ такива периоди на економически
цодемъ и на редовно постъпление — или
даже постъпление съ големи плюсове —
на предвидените приходи се предизвикватъ отъ горещата фантазия на нашите
държавници. Последните биватъ обхващани наново или отъ силна строежна
треска, безогледно съ разполагаемите
средства и географическпте особености,
при конто вегетира главния ни източникъ — полето или отъ силенъ патриотарски огънь за реорганизация на армията, пълнене на складовете, придружено съ сделки отъ доста непочтено
естество.
При тия условия, на по-големата часть
отъ нашия свърхеметепъ кредитъ липсва
най-главното оправдание — че той требва да има за предметъ разходъ, който
не е могълъ да бъде предвиденъ въ редовния бюджетъ, но пе е могълъ да се
отложи за следующия, безъ да се увреди на държавните интереси. Свърхсметниятъ кредитъ у насъ пе е единъ откритъ резервъ, отъ к ъ д е т о хазната
черпи осторожно само за спешните, не-
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очаквани свои нужди; неговите обекти
нематъ случаенъ характеръ. Напротивъ,
своята спомагателна роля за правилното
функциониране да държавното стопанство, той е сменилъ съ постоянната си
служба на редовния бгоджетъ.
По такъвъ пачинъ дълго време беше
създадено едно смешение на понятията
редовенъ, извънреденъ и допълнителенъ
бюджетъ, което предаваше по некога на
редовния ни бгоджетъ странната особе3
пость, че той регистрира само U отъ
кредитите, които съ му. потребни. Могатъ да се посочатъ масса примери отъ
нашата бюджетна пепскреность при вписване разходите. Само три-четире отъ
техъ въ последните години: свърхсметниятъ кредитъ, разрептенъ за събиране
Ti привеждане въ известность десятъка
презъ 1900. —1901. г. е близо десеть пъти по-големъ отъ първоначалната сума,
отпусната за тази ГГБЛЬ; ТОЗИ за войнишко облекло презъ 1903. г. е билъ 2135
х. л.; за пътни и дневпи по военното
ведомство презъ 1907. и 1908. г. 1.400 х.
лв., за храна на войниците презъ 1900 г.
1.66 мил. л., 1907. г. 4.36 м. л. 1906. год.
.1.73 м. л. 908. год. 6.8 м. л., за тържества и участие въ чужди изложения по
7г до 1 мил. въ миналите години; за изплащане стари дългове по разнипт министерства пргъзъ ipю. г. 31 мил. л., (гл.
закона за сключ. бюджетъ стр. 7), отъ
които военното консомира 11 м. л. п т.
н. Като е доиущалъ такива отклонения
отъ първоначално предвидените разходи,
бюджетътъ по некога едва е прибиралъ
B
/i отъ това, което е очаквано да постъпи.
Казаното до тукъ . е резултатъ отъ
обстойно изучаване тази страна на нашия бюджетъ, поради което ще се задоволимъ да приведемъ само неколко цифри. На 100 лв. предвидени да постъпятъ, постъпили въ действителность повече (-(-) или по-малко (—) години:
1881
1884
1885
1887
1888
_7-20 — 15-10 —20-60 +17-10 +10-20
1889
1891
1895
1896 1900
+12-60 +13-50 ^ 2 3 4 0 —10 —8-70
1906
1907
1908
1911
:

+77 +18 9 +ГГ-0 +5-8
Ние нема да се спираме даже на главните причини за тия големи дефицити
п излишъци: обилното постъпление отъ
десятъка (87. —91. год.), слаби или фено-
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менални урожап (презъ 96.—910. г.) голйма пли малка бюджетна иеискреность
и т. н. Ще заб'Ьлежимъ само две неща:
1) че сл'Ьдъ редовните и обилни постъпления пдватъ всЬкога дефицити, което
нашите бюджетни автори требва да
иматъ всекога предъ впдъ; 2. че, общо
взето, финансовото положение на държавата не би се никога скомпрометпрвало до познатите степени, ако се съдп
само по приведените цифри. Излишъците презъ 1887.—1891. г. напр. биха попълнили предшествуващите празнини, тъй
както плюса презъ 1906.—1911. г. е много
по-големъ отъ минуса на 1895.—1901. год.
Работата е, че презъ годинпте, въ които
постъпва нещо повече отъ очакваното,
главата на нашето съкровище се съвсемъ замайва, то забравя прекараните
гладни години и заемите съ по 30% лихва и вместо да поработи за стабилизирането си, още повече подкопава своето
бъдаще. Презъ тия години именно извънбюджетните разходи съ най-големи,
при всичко, че много отъ техъ съ могли да се отложатъ, или съвсЬмъ да се
пзбегнатъ. На 100 лв. произведени бюджетни разходи падатъ се извънбюджетни:
1890 1891 1892 1893 1894 1895
12-7 24-5
30-5 12-0
1896 1897 1899*) 1901 1906 1007
~&Л
8-0
7-4
3-7
21-0 34-0
1908
58-1

1910
22-5

1911

ТРг

Приведените въ редицата проценти
съ безъ разходите за железници и пристанища. Но ако се иска да се добие представа за съобразителпостьта на нашите
държавни стопани и за техната способность да работятъ съ перспективи, би
требвало да обърнемъ внимание и на
тия цифри, които презъ некоп години
стигатъ до 20—25 мил. лв. Тогава научаваме същевременно, че много пъти,
предприемачите съ представяли на съкровището ситуации за десятки милиони,
а то се е чудело отъ къде да си набави
средства, за да доплатп поне на своите
служащи. Презъ всички ночтп години
по-големата часть отъ извънбюджетния
разходъ е копсомпранъ отъ военното м-во.
*) Само презъ 1900 год. е разходванъ единъ големъ
% 21, обаче, той е отишелъ главно за плащане анюитетитЪ, които съкровището плати съ краткосроченъ заемъ;
последното беше тогава съвсемъ... фалирало.
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Ето данните за неколко години, които
показватъ, какъвъ % отъ разходваните
извънбюджетни кредити се пада на последното.
1887 1889 1890 1891 1892 1893
98.8%

89-3

100

1895
86.6
1098

1897

1898

56.5

93.4

1909

84. 8

53.4

74-7
1899
79.9

1906

70-о
1907

60.0

66.5

96-7

Бюджетътъ е способъ, чрезъ който съкровището си дава отъ време на време
отчетъ за своите сили и споредъ техъ
определя бждащите свои задачи. Това
прецизиране на нуждите и средствата,
съ които ще бъдатъ те задоволени, требва да става съ точность и пълнота, понеже самоизмамата и фалшътъ въ случая еж най-опасни. Приведените данни
показватъ достатъчно, колко лошо се е
стопанствувало до сега у насъ, а „балансирането" бюджета за 1915 год., на което ще се повърнемъ — свидетелствува,
че нашите държавници не се боятъ и отъ
финансова катастрофа.
d) Данъци и увеличение на бюджета.

Въ днешно време почти въ всички
държави консомацията е важенъ или найважния обектъ на облагането. И у насъ
отъ 20 год. насамт, потреблението въ
всичките му форми се привлича все цосилно подъ данъчния стъргъ. Отъ 1904.
год. особено тази тенденция се превръща просто въ стремежъ да се задави
консомацията съ данъци. Когато въ другите държави политиката на косвеното
облагане се спътствува съ реформи и
въ пр вката обложна система — следъ като се рационализира въ ВСИЧКИТЕ Й части, извлича се максималния доходъ и отъ
нея — у насъ се тръби постоянно: „пари, повече пари,!" безъ да се държи сметка отъ къде се взематъ.
Отъ земята може да се получи много по-вече, отъ колкото днесъ се получава, но требва да се узнае предварително
по-добрЬ този обектъ, първо, и второ —
какъ да се обложи; същото е и съ другите обекти на прЬкия данъкъ. Следъ
35 год. намъ липсватъ много отъ найважните данни по обектите на последните данни, необходими за неговото по-доходно и по-рационално устройство. И много ^обяснимо, понеже данъчните „реформи" у насъ се правятъ съ случайни бЬ-
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къмъ ежегодните бюджети, въ
зависимость отъ това, колко и какви дупки има да се кърпятъ, или се мисли, че
ще се закърпятъ.
При това положение, когато въ главите на надлежните фактори липсватъ идеи
за действителни реформи, противъ които мотивирано никой не би могълъ да възстане, те съ принудени да запазятъ всичката рутинность въ прекия данъкъ, да се
задоволяватъ отъ сегашния му контингентъ, като менажиратъ същевременно и
най-големата, селска масса въ държавата,
гласовете на която съ нужни отъ време на време. А държавните нужди се
увеличаватъ, пари требватъ все по-вече.
Ето защо се прибегва до най-лесния способъ за получаване средства — повишение старите и създаване нови косвени
данъци. Последните растатъ абсолютно
и относително, което се илюстрира доста
добре отъ приведените данни.
Отношение между двата вида данъкъ
презъ годините:
1887 90 95 98 904 907 909 911
Прекъ 7810 76-77 58*53 5497 4909 47'89 367 286
Косвенъ 21-90 23-23 41-47 45-03 50 91 5211 633 71-4

Действително, населението въ страната се увеличава, неговата материална
сила — също, търговскиятъ ни балансъ
презъ 1911. год. (384 мил. лв.) е 27а пъти по-големъ отъ тозивъ 1901. год., обаче, прираста въ националното богатство
требваше и можеше да се отрази и върху прихода отъ прекия ни данъкъ, ако
последния не беше тъй несъвършенъ и
не почиваше на такава вкостенела основа.
Относно увеличението на държавпия
(редовенъ) разходъ, даваме само следните
общи данни:
1894 год. (95-3 мил. л.)спремо87 год. (39-8 м. л.) 139-6%
1902 год. (95-7 мил. л.)
,
94 год
0%
1911 год. (170 мил. л.)
. 902 год
77-5%

Върху увеличението на нашия бюджетъ, било въ прихода, или на неговия
разходъ не можемъ да се спираме; нужно
е много време и не това е цельта ни.
Приведените коефициенти, колкото да
съ изразителни сами по себе си, се пуждаятъ отъ известни разяснения, за да
не се изтълкуватъ неправилно. Никаквиятъ нрирасть напр. презъ периода 1895—
1902 год. може да се обясни главно съ
съзнателното игнориране и съ незадоволяването на много държавни нужди вследствие погрешното разбиране на еконо-
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млята въ едно бюджетно стопанство.
Имаме години напр., когато кредитътъ
за войнишко облекло беше зачеркнатъ.
Отъ друга страна, и годините беха години
на бедствия (наводнения, сугаи и др. п.),
та не позволяваха много големо разпущане. До колко, обаче, прираста въ последните двадесетъ години е оправданъ
и естественъ, това ще видимъ следъ
малко.
е) Изпълнението на бюджета.
Би требвало да се резюмиратъ
доклади на сметната палата по
нението на държавния бюджетъ,
се види, колко грешил милиони
законно разпилени. По липса на
ние привличаме само вниманието

всички
изпълза да
еж неместо,
на чи-

Стр. 183.

тателя върху тия архиви на държавното
разточителство, които показватъ две неща: 1) че върховниятъ коптролъ на
сметната палата е илюзия, понеже тя не
може да се противопостави на наредбите
на министерския съветъ по произвеждане
некой разходъ — колкото пезакопни и да
съ т е ; и 2) че палатата е съвсемъ беззащитна, освенъ поради лошите наредби,
които не гарантпратъ нейната автономность, но и защото отъ нейните доклади
не се интересува пито парламента, пи
обществото.
f ) Излишни, безполезни разводи.
Апализътъ на бюджета за т. г. характеризира съ богатъ материалъ тази страна
отъ нашия бюджетъ. Да го разгледаме.
(Следва).

Д. х. Димовъ.

РАЗВОЙ НЯ ИНДУСТРИЯТЯ ВЪ БЪЛГАРИЯ (1909 —1914.).
детелства. Ще отдълимъ само електрическите
инсталации, защото те, по своето естество, не
могатъ да използуватъ специалните облаги:
Къмъ края на изтеклата 1914. година и въ нито внасятъ некакви сурови материали, нито
сегашните граници на България общия брой пъкъ иматъ некакви произведения, които да
на действуващите индустриални заведения, пол- пренасятъ по държавните железници. Заедно
зуващи се съ специална
държавна протекция, съ тЪхъ, общия брой на всички напълно дейвъзлиза на 3991). Всички тия заведения еж ствуващи индустриални заведения къмъ края
снабдени съ индустриални свидетелства за из- на изтеклата година и въ сегашните предели
ползуване специалните облаги на закона: без- на България възлиза точно на 401.
митенъ вносъ и превозни отстъпки. Въ ромънОтъ тЬхъ 222 заведения еж. основани и приска територия останаха 13 заведения, тоже дей- добили облаги до 1909. г., т. е. до влизането
ствуващи, и едно съ отнети облаги. Въ ликвида- въ сила на сега действуващия законъ за нация е имало 12 заведения, безъ индустриални сърдчение на местната индустрия и 179 следъ
свидетелства 22 и съ отнети облаги 9, вклю- тоя законъ до сега.'За отличие първите ще
чително и това въ Ромъния. Всичко по списъкъ наричаме стари, а последните нови. Старите
въ стара България 455, а безъ ония въ съставляватъ приблизително 55'5%, а новите
ликвидация и съ отнети облаги 434. А по 44-5%. По категории на индустриите, старите
списъкъ въ сегашните граници 421, отъ които и новите заведения се разпредълятъ споредъ
съ свидетелства и въ пълно действие 399, а след. таблица:
безъ свидетелства по разни причини 22. Отъ
последните 22 заведения има само 3, които
Група И н д у с т р и и стари нови всичко
еж. преустановили своето производство; всички
останали се намиратъ въ действие, но не еж
I
Храни, пития,
се снабдили съ индустриални свидетелства,
главно защото нематъ никакъвъ вносъ на
80
65
145
продоволствие
сурови материали отъ странство, нито пъкъ
11
60
17
77
Текстилна
16
8
24
III
пренасятъ своите произведения по държавните
Кожарска
железници. Такива еж 8 обикновени мелници
IV
11
23
34
Метална
25
19
V
44
на селски брашна и две електрически инстаХимическа
VI
4
6
10
лации. Останалите 9 заведения се намиратъ
Мини и кариери
въ затруднително положение и действуватъ
VII
7
15
22
Керамика
съвършено слабо, поради което нематъ въз14
7
21
VIII
Дървена
можность да използуватъ специалните си облаги,
IX
3
3
6
Хартиена
а се задоволяватъ, както и другите, само съ
X
Електрически
данъчното облекчение. Въ това си състояние
2
3
5
инсталации
отбелезаните 22 заведения нема защо да
XI
Занаятчийски
смесваме съ ония, които се намиратъ въ пълно
—
13
13
кооперации
действие и еж снабдени съ индустриални сви166
388
Всичко 222
I.
Категории, брой и местонахождение.

J

) Като действуващи сметаме и ония заведения, които,
Поставяме кооперациите като отделна групоради събитията и по липса на вносъ, еж прекратили
па
индустрия, макаръ че те иматъ за предвременно своята работа.

Кн. 11—12.

ЕКОНОМИЧЕСКЙ ПРЪГЛЕДЪ

ното производство, особено въ текстилната индустрия, има своето особено обяснение, което
ще посочимъ, когато я разглеждаме отделно. За
избъгване на погрешни заключения, обаче, нека забележимъ още сега, че сравнителния застой въ текстилната индустрия е такъвъ само
въ нейната целость, но по отношение на отделните видове производства отъ тая индустрия нарастването е различно. Тамъ има и застой, но има и интензивность. Интензивность
почти еднаква, съ оная въ другите индустрии.
Сжщото е и съ дървената индустрия въ новите заведения, отъ която еж застжпени само
дървените мобили, когато старите застжпватъ
още и дъскорезарство, коларство и пр., които
по сегашния законъ не се насърдчаватъ. По
отношение, значи, на дървените мобили, процента на нарастването е несъмнено по-високъ,
отколкото процента на нарастването общо на
цЬлата дървена индустрия. Но, за това ще се
дадатъ подробности на специално место за
всека индустрия.
,*.
Старите и новите заведения образуватъ по
местонахождението си некои характерни групировки, които не е излишно да отбележимъ.
Разбира се, той пжть ще направимъ това общо,
по категории на индустриалните производства,
тъй както ги разграничава закона и както еж.
означени вече въ първата таблица.
Старите 222 заведения се разпределятъ по
брой изъ дванадесетехъ окржга на стара България, безъ околиите влезли въ ромънска
територия и безъ окржзите въ новоприсъединените земи, дето нема нито едно насърдчавано заведение, както следва:
ГРУПИ
и
ИНДУСТРИИ

Храни, пития, продоволствие
13 16 11 8 4 8
Текстилна
24 5 4 3 16 3
Кожарска
5 5 1 1 1 1
Метална
2 3 2
1
Химическа
<у 5 7 7 1
1
Мини н кариери
1
Керамика
1 3 1 1
Дървена
1 5 1 4——
Хартиена
2
1
Ел. инсталации
1 1
Всичко

Врачански
Шуменски |
Видински 1
Кюстендил. |
ВСИЧКО 1

метъ н%коя отъ другите индустрии, защото
тия заведения иматъ особенъ характеръ и могатъ да минатъ по-скоро за занаятчийски производства, отколкото за индустриални. Смесването имъ, прочее, съ останалите индустриални
заведения не е необходимо.
Отъ горната таблица явствува, че съ изключение на текстилната индустрия, всички останали групи бележатъ слъдъ 1909. год. единъ
чувствителенъ напредъкъ въ количествено отношение. А металната и керамичната индустрии
се явяватъ дори и два пж.ти по-многобройно.
По височина на процента на нарастването, отделните групи индустрии запазватъ след. редъ:
1. Керамика
214 °/°
6. Храни, пития,
продовол. 81 %
2. Метална
209 %
7. Химическа 80 „
3. Инсталации
150 „
8. Кожарска 50 „
4. Мини и кариери 150 „
9. Дървена 50 „
5. Хартиена
.
100 „ 10. Текстилна 30 „
Общото нарастване на цълата индустрия,
безъ коопераците, е 75%. Като се има предъ
видъ, че новите заведения се явяватъ въ единъ
периодъ само отъ петь години и нещо, когато само стария насърдчителенъ режимъ е траялъ 15 години, и още, че новия законъ по отношение на облагите е ограничителенъ за известни производства, като текстилното, брашняното, пивоварното и пр., нарастването отъ
75% е единъ големъ и особенъ подемъ на
индустриалното производство въ България.
Петолетието 1909.—1914. е единъ моментъ на
най-голема и висока интензивность, която индустриалното стопанство въ страната е отбелезало отъ зараждането си до сега. Тая интензивность, тъй голема и висока общо за цЪлата индустрия, е за отделни нейни клонове,
както се вижда отъ процентите, дори невероятна. Особено жива е интензивностьта въ производствата, свързани съ модерното строителство, което, особено въ градовете, се върши
трескаво прЪзъ последните години. Керамичната, металната и кариерната индустрии се явяватъ да задоволятъ големите нужди на това
модерно строителство, което, отъ своя страна,
се явява като ехо на особената фаза, въ която влизатъ градовете — центрове на търговия, промишленость и наеменъ трудъ.
На второ место по нарастването си идатъ
електрическите инсталации, хартиената индустрия, продоволствието и химическата индустрия. На какво се дължи това нарастване, ще
се види, когато посочимъ, кои именно клонове
отъ казаните индустрии еж. застжпени найдобре и най-много. Частно за електрическите
инсталации има Да се забележи, че те се явяватъ да задоволятъ една важна благоустройствена нужда на големите градове и сжщевременно да снабдяватъ съ двигателна енергия бързо растящето индустриално производство въ тия градбве. А общо за посочените
четири категории индустрии може да: се каже,
че нарастването имъ се дължи на културния
напредъкъ на страната и на растящите нейни
консомативни нужди. На сжщите общи причини "се дължи и нарастването на кожарската и
дървеномобилната индустрии, а така сжщо и
на текстилната. Сравнително низкия процентъ
на' нарастването въ тая область на индустриал- i

Търновски 1
Софийски |
Русенски |
Пловдивски 1
Бургазки 1
Варненски 1
Плевенски 1

Стр. 184.
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Първо место по брой на старите насърдчавани индустриални заведения държи Търновския окржгъ. А единствения окржгъ, въ
който еж. застжпени заведения отъ всички категории индустрии — това е Софийския. Отделните категории индустриални производства еж.
застжпени най-многобройно: храни, пития и
продоволствие въ Софийския, Търновския и
Русенския окржзи; текстилната — въ Търновски и Бургазки; кожарската — въ Търновски
и Софийски; химическата въ — Русенски и
Пловдивски. Другите индустрии, съ изключение дървената, която се групира по-многобройно въ Софийски и Пловдивски окржзи,
се явяватъ • разхвърлени, безъ тенденция да се
концентрира! ъ в ъ границите на единъ' окржтъ.

Кн. 11 — 12.
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Мини и кариери
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Керамика

3 3 1—

Дървена

2 1— 1 1 1— 1— — — —

7

Хартиена

1— — 2 — — — — — — — —

3

4 7 — 2 1—

Текстилна
Кожарска
Метална
Химическа

Ел. инсталации
Всичко

— — 1—

п

1 1—

1—

По разнообразие на производствата и по
брой на заведенията, първия големъ индустриаленъ центъръ въ настоящия моментъ е Софийския окржгъ. Подиръ него следва Търновския окржгъ, който до скоро е ималъ първенство въ всеко отношение. Впрочемъ, отъ бележките ни нататъкъ ще се види, че тоя окржгъ въ друго по-сжществено отношение стои
все пакъ на първо МЕСТО измежду всичките
окржзи въ България. Най-слабо застжпени въ
индустриално отношение еж окржзите Шуменски, Врачански, Видински и Кюстендилски. А
заведения отъ най-малко категории индустрии
има въ първия отъ тЬхъ. Всички категории
индустрии еж застжпени за сега само въ Софийския окржгъ. Останалите окржзи по брой
на категориите, застжпени въ техъ, запазватъ
следния редъ:

Всичко

та

Шумен. 1
Видински!
Кюстенд. 1
1 Врачанск j

Групи индустрии

Търнов. 1
Варнен. |
Пловдив. 1
С.-Загор. I
Русенски 1
Бургазки 1

Ето и разпределението на новите 166 заведения по сжщия редъ:

17

8
23
19

6

1 — 3 3 — 1 — — 15

1— — — — 1— —

3

23 23 18 16 14 13 13 5 5 5 4 166

Групировката на новите заведения, както
е видно отъ таблицата, се отклонява малко
отъ оная, която иматъ старите. Тукъ индустрията за храни и питиета се явява по-многобройно въ Варненски, Пловдивски и Ст.-Загорски окржзи; металната въ Софийски и Русенски; химическата — въ Варненски и Софийски. Текстилната индустрия въ новите заведения е застъпена най-многобройно въ Търновския окржгъ. Сжщо и новите заведения
отъ кожарската индустрия се явяватъ по-многобройно въ окржжията, дето еж групирани |
и старите, т. е. Софийски и Търновски. Първиятъ отъ двата тия окржга е застжпенъ и
тукъ съ заведения почти отъ всички категории индустрии.
Комбинирани старите и новите заведения j
по групи и по окржзи, се разпрЬделятъ спо- !
редъ следната таблица:
j
Група
индустрии
19;20 17 15 18

931

Текстилна

13

6 6

j

3 -

Метална

;

•

;

10

Мини и кариери
3 1

Керамика

Хартиена

24
1 -

44

1

10
22:
j

21

6

Елек. инсталации

i

34 |

1
—I 1

з!-!-! 2

1 2

Дървена

145
77

17

Кожарскп

Химическа

Търновски
Пловдивски
Русенски
Плевенски
Врачански
Кюстендил.

8 категор.
8
„
7
„
7 категор.
5
„
4

Варненски 7 категор.
Бургазки 7
„
Ст.-Загор. 7
„
Видински 3 категор.
Шуменски 2
„

Разнообразието на заведенията, групирани
по окржзи, е почти общо за целата страна.
Тендендцията, е всека категория да има свой
представитель въ повече центрове.
По броя иа заведенията си и по местонахождението имъ разните категории индустрии
се представляватъ, както следва:
Заведения

Застжпена

1. Храни, питип,
продоволствие
145 въ всички окржзи
2. Текстилна
77
9 окржга
44
3. Химическа
8
it
4. Метална
34
8
5. Кожарска
24
8
22
9
6. Керамика
It
21
8
7. Дървена
10
6
8. Мини и кариери
6
9. Хартиена
2
0. Електр. инсталации 5
5
j»

оз
Храни, пития продоволствие

Стр. 185.

5

l
Всичко . 73 72j44!41 37j36 24|23|ll 10 9 8 388

Най-многобройно и въ най-много окржзи
е застжпена индустрията за храни, пития и
продоволствие. Тя е, тъй да се каже, гръбнака
на индустриалното производство въ страната.
А най-малобройно еж застжпени електрическит е инсталации, които, обаче, се явяватъ въ
толкова окржзи, колкото еж те самите на брой.
Въ най-малко окржзи и почти най-малобройно
е застжпена кариерната индустрия, което се
длъжи на нейния особенъ характеръ. Останалите индустрии запазватъ горе-долу правилно
съотношение между броя на заведенията и броя
на окржзите, въ които еж застжпени. По брой
на заведенията отива доста напредъ само текстилната индустрия и отчасти химическата.
Какъ се е отразило петшгБтието 1909. —1914.
т. е. какво е процентното нарастване на индустриалните заведения отъ 1909. год. насамъ
за всеки окржгъ, се вижда отъ след. таблица:

Категории I
(брой)
|

Нови заве- 1
дения
|

1 Всичко зае-1
тжпени ка- !
тегории 1

Стари заве-1
дения
1

нарастване 1

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

Стр. 186.

Софийски

46

10

27

60 %

10

Търновски

49

8

23

8

Русенски

27

7

14

50 )»
50 и

Пловдивски

26

8

18

70

11

8

Бургазки

23

5

13

60

11

7

Варненски

14

4

23

160

11

7

Плевенски

10

5

13

130

11

7

Старо-Загорски

8

3

16

200

11

7

Врачански

6

5

4

70

II

5

Шуменски

6

2

5

80

11

2

Видински

4

2

5

120

11

3

X

о

1

Окръзи

7

%
То

Врачански

Видински

Шуменски

Плевенски I

Бургазки

Всичко

497,

Ст.-Загора

Кюстендил. |

18-8 186 11-5 10 6

Варненски

Русенски

Пловдивски

388

Търновски

73 72 44 41 37 36 24 23 11 10 9 8

Софийски

заведе Брои на заиия
стари и веденията и
нови

|

4
2
5 170 11
Кюстендилски
3
Въ окръзите, които иматъ най-малко стари
заведения, нарастването съ новите е почти
двойно и повече. По-характерно е, обаче, нарастването въ ония окръзи, които иматъ повисокъ брой стари заведения. Това нарастване
не е по-долу отъ 50%. Софийскиятъ, Пловдивскиятъ, Видинскиятъ и Плевенскиятъ окръзи бележатъ едно доста чувствително нарастване броя на заведенията, а последните два
бележатъ, освенъ това, и увеличаване на застъпените, категории. Ст.-Загорскиятъ окръгъ
държи първо место и по процентното нарастване и по увеличение на застъпените категории. Той, заедно съ Варненския и Плевенския окръзи проявяватъ тенденция да станатъ
огнище на интензивно и разностранно индустриално стопанство, каквото вече има въ поширокъ маещабъ въ София, Търново, Русе,
Пловдивъ и Бургазъ.
Нека завършимъ тая часть отъ общите си
бележки съ една таблица за процентното разпределение на всички действуващи сега 388
индустриални заведения по окръзи.

95 9-3 6-2 6 2-8 25 2-2 2 100-0
41-57 0

9-57,

1000

Кн. 11—12.

Въ три окръга (Софийски, Търновски и
Пловдивски) иматъ местонахождението си почти половината отъ всички действуващи стари и нови индустриални заведения. Останалата половина въ най-големата си часть е концентрирана въ окръзите Русенски, Търновски, Бургазки, Ст.-Загорски и Плевенски, и
само 9-5°/о отъ заведенията иматъ местонахождението си въ най-слабо застъпените въ индустриално отношение о к р ъ з и : Шуменски,
Врачански, Видински и Кюстендилски.
Общото заключение отъ дадените до тукъ
сведения за категориите индустрии, броя на
заведенията за всека отъ техъ и местонахождението имъ е:
1. Най-многобройно и най-широко застъпената индустрия подъ специална протекция
въ страната е индустрията за храни, пития и
продоволствие (мелници, спиртни и пивоварни
фабрики, захарь и захарни изделия, тестени
произведения и консерви).
2. Най-много заведения
категории има въ окръзите
новски. Те съ най-важнитЬ
центрове на индустриалното
България.

и отъ най-много
Софийски и Търи първостепенни
производство въ

3. Отъ общото разпределение на категориите индустрии въ страната се установява,
че местното индустриално производство не
проявява почти никъде тенденцията на абсолютна и изключителна концентрация. То е пръснато почти изъ целата страна и образува
една доста гъста и пъстра мрежа. За отделни
видове производства ще констатираме по-нататъкъ, че не липсва и концентрация къмъ
отделни пунктове, но общо взето, местната
индустрия въ едрите си линии е твърде много раздробена и представлява едно доста разнообразно смешение на производствата отъ
всички видове застъпени въ страната. Това
състояние съответствува най-добре на действителната стопанска и културна физиономия
на България ; една преимуществено земледелческа страна съ недостатъчно гъста железопътна мрежа; страна, която изнася само два
индустриални продукта въ чужбина (брашно
и шаеци,) а всичките други произведения на
своето индустриално производство насочва
къмъ местната консумация, която, по липса на
съобщителни средства и други специфични
причини, налага локаленъ отпечатъкъ въ дейностьта на разните заведения и способствува
да бъдатъ те повече на брой, но по-дребни по
производителность и съ по-ограниченъ кръгъ
на пласиране СВОИТЕ фабрични произведения.
(Следва).
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Стр. 187.

Ст. Димитровъ.

БЪЛГАРСКА
Вследствие неочакваното нашествие на ромънската армия въ галий 1913. год. презъ cbверната и североизточната граници на опразнената въ това време отъ войскови сили страна
и поради последвалите следъ това събития,
България се виде ограбена отъ крайдунавската
си съседка. Букурешкиятъ договоръ дойде отпосле да санкционира извършеното разбойничество, като откъсна отъ снагата на България една значителна часть отъ нейната дотогавашна територия.
Една богата и плодородна область се отне
отъ отечеството ни въ североизточния му край.
Надарено отъ природата съ една твърде плодовита почва, обработвана отъ едно трудолюбиво и здраво население, съ модерни земледелчески орждия и машини, това кътче отъ
земята ни доставяше богато земледълско производство, и имаше защо ромънската аграрна
•аристокрация да хвърля завистливи погледи
презъ Дунава и да чака сгоденъ моментъ, за
да тури ръка върху него. И тя бе щастлива
да дочака такъвъ моментъ.
Какво изгуби България въ лицето на отнетата ни територия ? Какво представлява за насъ
българска Добруджа, тъй хайдушки заграбена
отъ ромъните? Бележките, които следватъ,
основани на официални данни, ще ни илюстриратъ стопанското положение на тази область.

ДОБРУДЖА.

бената ни Добруджа е същата, както среднята
гъстота на целото царство.
Що се отнася до гъстотата на населението,
българска Добруджа е сравнително по-слабо
населена. Тамъ се падатъ средно по 37-5 жители на квадратенъ километъръ, когато гъстотата на населението общо въ царството е 45*0
жители на квадр. километъръ. Също тъй и
среднята населеность на селищата въ отстъпената область е по-слаба отъ оная изобщо
за царството: въ българска Добруджа се падатъ средно по 716 жители на едно населено
место, докато среднята населеность на едно
селище въ цела България е 864 жители.
Преди Букурешкия договоръ, ромъните основаваха своите претенции върху българска
Добруджа между друго и на това, че тя била
населена съ ромънско население. Нищо поневерно отъ подобно твърдение, което далечъ не отговаря на истината. Ромънските претенции въ това отношение напълно се опровергаватъ отъ данните на официалната статистика. Споредъ резултатите отъ послЬдното
преброяване на населението въ България, извършено въ края на 1910. год., населението въ
заетите отъ ромъните мвста се разпределя
по народность, както следва:
Брой
%
Българи
134,431
47.6
Турци
106,615
37.8
***
Цигани
12,182
4.3
Територия и население. Отнетата ни теритоТатари
11,708
4.2
рия обхваща едно пространство съ обща площь
Ромъии
6,357
2.3
7,525-4 квадратни километри. Тя обема почти
Гагаузи
4,912
1.7
целите бивши Балчишка, Добришка, КуртбуАрменци
1,784
0.6
нарска, Силистренска и Тутраканска околии,
Евреи
720
0.3
плюсъ едно село отъ Варненската селска и две
Гърци
658
0.2
села отъ Разградската околии. Новата гранична
Други разни
2,763
1.0
линия между Ромъния и България оставя въ
Всичко 282,130 1000
българска територия само едно село отъ стаЯвно е, прочее, съвсЬмъ нищожното колирата Балчишка околия, 10 отъ Добришката, 12 чество на ромъните. Те заематъ едва пето
отъ Куртбунарската, 2 отъ Силистренската и место въ реда на народностите и стоятъ по10 отъ Тутраканската. Изцело ромъните ни доле по число даже и отъ другите инородни
отнеха 5 градове и 389 села, всичко 394 на- меншенства, каквито се срещатъ по тия краища,
селени места, или 7-79% отъ всички селища като циганите и татарите. Изобщо, може да
на царството.
се каже, че въ България нема много ромъни;
Обсебената отъ ромъните по силата на Бу- въ всекой случай, тЪхниятъ брой у насъ е
курешкия договоръ българска Добруджа със- по-малъкъ, отколкото броя на българите въ
тавя по пространство 7-81% отъ целата стара стара Ромъния, особено въ пределите на
територия на царството. Тя е наброявала едно Добруджа.
население отъ 282,130 души жители, или 6-5%
Преобладаващата часть отъ населението,
отъ общото население на царството. Дето ще на отнетата ни область се представлява отъ.
рече, Букурешкиятъ договоръ откъсна близо българската народность. На второ место по.
Via часть отъ територията на дотогавашна Бъл- численость следъ българския елементъ идатъ.
турците. Отъ другигв народности сравнително*
гария, и Vi5 отъ населението й.
По отношение гъстотата на населените мес- по-значително съ представени циганите и тата, отстъпените на ромъните околии съ средни тарите, а останалите съ меншенства, които
околии. Тамъ се пада средно 19-25 квадратни живеятъ разпръстнато въ по-малки количества
километри повърхнина на едно населено место, но отделните селища на областьта. Само тасъ групирани въ компактна масса въ
срещу 19-21 кв. клм. изобщо въ България. тарите
9 селища на околиите Балчикъ и Добричъ.
Общо въ отстъпената область се падатъ на
Сравнително доста значителенъ е броятъ на
100 кв. километри по 5-2 населени мЬста, ще турците въ българска Добруджа, които сърече, гъстотата на населените места въ огра-
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Изтъкнатите тенденции продължаватъ и
следъ 1910. год. и се подкрепятъ отъ самите
ромъни. Както се съобщи на времето, следъ
анексирането на българските места, ромънските
военни власти предприеха едно преброяване
на населението въ българска Добруджа. Това
преброяване е дало следните резултати: обща
численость на населението 307,618 души жители,
отъ които 136,439 (44'35 °/о) българи, 151,840
(49-Зб°/0) турци, цигани, татари и гагаузи.
Разбира се, една голема часть отъ българското население на този край не е било
включено въ това преброяване, понеже въ
туй време се е намирало вънъ отъ областьта
(подъ знамената у насъ, забегнало и пр.). Въ
момента на анексията ромъните еж. броили
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Увеличението общата маеса на населението
въ областьта се длъжи изключително на силното естествено ежегодно нарастване на българите, раждаемостьта у които достига до 45
на 1000 жители. Благодарение на това, българите не само еж. преобладаващиятъ елементъ
тамъ, но и съ тенденция на постоянно количествено нарастване. Процентно българското население се е увеличило отъ 29-5 презъ 1880.
год. на 39*3 презъ 1900. год. и на 47-6 на сто
въ края на 1910. г. отъ -целото население на областьта, или единъ прирастъ презъ последните
само 10 години отъ 37-72 на сто. Презъ сжщото време процентътъ на турското, заедно
съ гагаузкото население, пъкъ се е намалилъ
отъ 58-9 на 48-1 и 39-5 на сто респективно.
Сжщо се е намалилъ, но въ по-слаби размери,
и процентътъ на ромъните въ общата маеса на
населението, като е спадналъ отъ 2-28 презъ
1900. год. на 2-25 на сто презъ 1910. год.

8,532 души, въ това число и всички нови военни и граждански ромънски власти.
Разните етнически елементи, отъ които се
състои населението на българска Добруджа,
еж разсеяни много неравномерно въ отделните й околии, както се вижда отъ следната
табличка:

Жители (приежтствуващо население)

ставятъ близо 3/s отъ всичкото население на
областьта. Но когато е дума за турското население въ този край, требва да се отбележи,
че то е гю-редко разселено и по-малочислено
на сЬверъ, къмъ старата ромъно-българска
граница, и се увеличава, колкото се слиза пона югъ къмъ Делиормана и Тузлука, дЪто турците еж въ по-компактна маеса. Тукъ именно,
въ този североизточенъ край на България, е
центъра на турския елементъ, тукъ турското
население се среща въ най-големи размери,
отколкото въ другите области. Но това множество турци по тия места е резултатъ отъ
политиката на турското управление презъ дългия периодъ на отоманското владичество, която
политика се е състояла въ закрепване турското
надмощие въ този край чрезъ преселване
мохамеданско население изъ Мала-Азйя и потурчване старите местни българи... Освобождението на България, обаче, тури край на
тази политика. И турското население почна
ежегодно да намалява въ границите на България, поради изселването му обратно въ МалаАзия, Одринско и другаде изъ Турция. Не
правятъ изключение отъ това и турците въ
българска Добруджа : само презъ последните
10 години (1900.—1910.) турското население въ
тази область е намалело съ 6-9%: въ 1900. г.
турците съставляватъ 46-3% отъ целото население на областьта, а въ края на 1910. год.
— само 37-8%. Презъ схщото това време
всичкото население на българска Добруджа
пъкъ се е увеличило съ 13-6%.

Части отъ
административните
околии

Стр. 188.

Турското население е съсредоточено въ
компактни масси предимно въ околиите КуртъБунаръ, Тутраканъ и отчасти въ Силистра и
Добричъ, места които влизатъ въ откженатата
часть на Делиормана. Българскиятъ елементъ
пъкъ преобладава особено въ околиите Балчикъ, Добричъ и Силистра. Това съотношение
между турския и българския елементи въ отделните околии ще се изтъкне по-ясно отъ
следните процентни числа:
На 100 жители се падатъ:
Околии

българи

Балчикъ
Добричъ
Куртъ-Бунаръ
Силистра
Тутраканъ
Варна
Разградъ

60-1
56-4
30-0
50-9
33-9
98-6
1-3

турци

14-9
26-5
610
40-4
48-7
987

други народ.

250
17-1
90
87
17-4

1-4

Ако отидемъ по-нататъкъ и разгледаме,
какъ еж разселени разните етнически елементи
отъ населението на българска Добруджа по
отделни селища, ще констатираме, че българското население живее въ селища, които въ
по-големата си часть еж съ преобладаващъ
български елементъ. Така щото, вземемъ ли
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за основа етническия съставъ на населението,
то големата часть отъ населените мъста на
областьта могатъ да принадлежатъ само на
България.
Между всички селища, влизащи въ състава
на заетата отъ ромъните область, както видехме, 5 еж градове и 389 села. Наспоредъ
това, населението на областьта се разпределя
на следните две категории:
Брой
%
Градско население 50,000
177
Селско население 232,130
82-3
Всичко 282, Ш
КХК)
Въ целото царство градското население съставя 19-1% отъ цЬлото население, а селското
— 809%. България изгубва въ лицето на българска Добруджа 6-0% отъ градското и 6 6 %
отъ селското си население.
Отделните народности общо въ отстжпенигв градове еж представени въ следните количества :
Българи
24,484 жители, или 49 0 %
Турци
11,600
23-2 ,
Татари
3,624
7-2 ,
Цигани
2,280
4-6 ,
Ромъни
4,344
8-7 ,
Гагаузи
1,158
2-3 ,
Други разни
2510
5-0 ,
Грамадното мнозинство отъ градското население се представлява отъ българите. Турскиятъ елементъ иде на второ место и съставя
близо 4i отъ населението на градовете. Обаче
и тукъ турското население не се задържа. Само
презъ периода 1900.—1910. год. броятъ на турците въ завзетите 5 града се е намалилъ съ
близо 10%. Българското градско население
пъкъ се е увеличило презъ сжщия периодъ съ
5,916 жители, или съ 32%, а всичкото градско
население — съ 14%.
Ромъните, които, като предимно рибари,
живеятъ повечето въ крайдунавските градове,
съставятъ едва 8.7°/о отъ всичкото градско население. Техниятъ абсолютенъ брой се е увеличилъ презъ последните 10 години отъ 4,096
на 4,344 души (или съ 7%), но въ общата маеса
на градското население процентътъ имъ се е
намалилъ отъ 9-3 на 87%. Останалите народности еж въ незначителни количества.
По отделни градове народностите се разпределятъ по следния начинъ:

Стр. 189.

Между селското население на областьта отделните народности еж прЬдстаоени, както
следва:
Българи
109,947 жители, или 47-4 ",'о
95,015
..
.. 400
Турци
Татари
8,084
4-3
Цигани
9,902
0-8
Ромъни
2,013
1-6
Гагаузи
3,754
1-5
Други разни 3,415
Всичко 232,130 души, или 1000%

И тукъ на първо место стоятъ българите.
Българскиятъ селеншгь, наредъ съ турския, еж,
които браздятъ широките плодородни полета
на българска Добруджа. Ромъните, претенденти
на тази область, стоятъ на най-подирното МБСТО
между -народностите въ селата, като съставятъ
само 0 8°/о отъ всичкото селско население.
Много въ по-голема пропорция отъ гЬхъ еж
представени циганите, татарите и даже гагаузите.
ЗеяледЪпска собственостъ. Отъ целата завзета отъ ромъните територия, възлизаща на
7,525,400 декари, 6,640,884 декари, или 88%, е
експлоатируема земя. Въ цъла България експлоатируемата земя съставя около 83% отъ
общата повърхность на царството. Отъ всичката е к с п л о а т и р у е м а земя въ България
(79,824,510 декара), оная- въ бившата българска Добруджа съставя 8 32%. На 100 жители
се падатъ 2,860-8 декара експлоатируема земя
въ отнетата ни область, срещу 1,9067 декара
изобщо въ България.
Експлоатируемата земя въ доскорошна българска Добруджа се разпределя по категории,
както следва:
4,532,498 декари
Ниви
13,149 „
Ливади
5,246
Зеленчукови градини
1,154
Овощни градини
42,729
Лозя
280,982
Пасища и мери
1,362
Сазлъци
1,711,216
Гори
52,548
Други земи
Само нивите заематъ повече отъ 2/з отъ
всичката експлоатнруема земя на областьта.
Балчишко и Добришко, съ своите просторни
и богати ниви, бъха житницата на североизБългари Турци Татари Ром. Друга Всичко
точна България.
Балчикъ 3,297 1,842
628
Ако съпоставимъ процентните отношения
11 838 6616
Добричъ 9,064 3,232 2,797
24 2,029 1,7146 на отделните категории земи къмъ всичката
Каварна 2,345
221
26
3 1,507 4102 експлоатируема земя, ще получимъ следните
Силистра 6,312 3,820 169 2501,095 1,1646 характерни цифри за българска Добруджа, и
Тутраканъ 3,466 2,485
4 4,056 479 1,0490 , изобщо за цела България:
Всичко 24,484 11,600 3,624 4,344 5,948 5,0000 j
На 100 отъ всичката експпоатируема
Като изключимъ ромъните въ Тутраканъ, ;
земя се падатъ
въ всички останали градове българите съста- :
въ бълг. Добруджа въ цела България
вятъ преобладаващиятъ елементъ. Турци се ;
Ниви
68.3
45.3
срещатъ въ всички градове, но въ по-големи ;
Ливади
0-2
5-0
маеси живеятъ въ Силистра, Добричъ, ТутраЗеленч. градини 0-1
02
канъ и отчасти въ Балчикъ. Градътъ Добричъ
Овощни
0-02
0-1
се характеризира съ големия брой на татарите,
Лозя
0-6
1-2
които съставятъ около Че отъ всичките му
Пасища и мери 4-2
11-4
жители. Въ по-малки количества татари се i
Сазлъци
002
0-07
срещатъ и въ останалите градове, особено въ j
Гори
257
35-5
Балчикъ и Силистра.
i
Други земи
07
1-2
J)

М

))

I)

»)

J»

Въ цела България нивите заематъ по-малко отъ половината на експлоатируемата земя,
горите — малко повече отъ Vs, ливадите
заедно съ пасищата и мерите •— около 1k. Въ
българска Добруджа пъкъ, както
се каза, нивите съставляватъ повече отъ 2/з на експлоатируемата земя. Ливадарството и градинарството тукъ еж съвсемъ слаби. Пасища и мери има не особено много. Горите заематъ Vi
отъ всичката експлоатируема земя; такива има
главно въ Силистренско, Куртбунарско и Тутраканско.
Съ откжсването на българска Добруджа,
пространството на отделните категории земи
на царството се намаляватъ съ следните проценти: нивите съ 12-5, горите съ 6-0, лозята
съ 4-5, зеленчуковите градини съ 36, пасищата и мерите съ 3-1, овощните градини съ
1-4, ливадите съ 0-3%.
ЗемледЪпски орждия и машини. ЗемледЪлското стопанство на бившата българска Добруджа притежава единъ богатъ инвентаръ отъ
модерни земледЬлски орждия и машини. Сравнително най-напредъ и въ най-големо количество тия машини и орждия се въведоха въ
този край на България и модернизираха земледелието му. Ето какви цифри ни дава преброяването на 31. декемврий 1910. год. за броя
и естеството на землед-ЬлскигЬ орждия и машини въ наша Добруджа:
Брой

j конски
22,353
I вол. и бив. 24,974
Орала
19,236
П
Плугове
17,176
СЬячки
326
Жетварки
2,071

и
л о л а
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Брой

Вършачки
224
В-Ьячки и триор. 2,451
Други разни (cfe
носъбирачки,
коб
пачки, сламорезачки и пр.)
1,070

Ако приведемъ горните цифри къмъ 1000
жители отъ населението и къмъ 1000 хектара
отъ общата повърхность на областьта, ще по
лучимъ следните относителни числа:
НаЮООжитепи

На 1000 *еит

Кола конски
79-23
24-30
Кола волски и бивол . 88-52
27-15
Орала
68-18
20-09
Плугове
60-88
18-67
Сеячки
1-12
005
Жетварки
7-34
2-25
Вършачки
0-79
0-24
Веячки и триори
8-69
266
Други разни
3-79
1-16
Никжд-Ь другаде въ България не еж въве
дени толкова земледелски машини, особено
плугове, жетварки, сеячки и вършачки, както
въ завзетите ни мЪста и главно въ Балчишко,
Добришко и Силистренско. Даже Старозагорско
и Новозагорско отстжпватъ въ това отношение
на последните околии. Отъ разните земледелски машини въ цела България, ония въ българска Добруджа съставятъ — вършачките
близо половината,
сеячкигЬ сжщо, жетваркигЬ
8
около /5, плуговете 22-5%.
Добитъкъ и домашни птици. Отъ околиите
въ българска Добруджа скотовъдството е подобре представено въ Добришко, Балчишко и
Силистренско. Едриятъ работенъ добитъкъ
сжщо е въ най-големъ брой по тия места.

npt6poaBaneTo ни дава следните количества
добитъкъ и домашни птици въ завзетите отъ
Ромъния места:
Брой.

На 1000 жит.

251-8
71,047
Коне
1-8
498
Катъри (мулета)
10-7
3.022
Магарета
537-8
151,737
Говеда
113-0
31,879
Биволи
2879-8
812,490
Овце
376 6
106,237
Кози
87-4
24,644
Свини
220-7
и
петли
622,263
Кокошки
195-6
55,182
Гжски
45-7
12,886
Пуйки
66-0
18,608
Патици
По стойность само домашниятъ добитъкъ
въ отстжпените на Ромъния земи представлява
една загуба за националното стопанство отъ
около 43 милиона лева. Едриятъ домашенъ
добитъкъ намалява количествено въ страната
изобщо съ 9-8%; конете въ българска Добруджа съставятъ 14-9% отъ всички коне изобщо въ царството; по-слабъ е процентътъ на
говедата и биволите, а именно иа първите
9-5%, а на вторите 7-7% отъ всичкия добитъкъ отъ респективните породи изобщо въ
България. Що се отнася до дребния домашенъ
добитъкъ, скотовъдството въ страната изгубва
8'9°/о отъ него; тукъ най-голема е загубата отъ
овцете, които съставятъ 94% отъ всички овце
въ царството. Отъ домашните си птици изобщо България изгубва 8-2%.
ПосЪви и реколта. Относително количеството
и естеството на земледъ-лското производство
въ доскорошна българска Добруджа, ще използувамъ данните отъ статистиката за посевите и реколтата въ България презъ 1911 г.
Споредъ тази статистика, отъ общото производство на заетата територия (752,540 хектари),
обработваемата земя, т. е. засетата, засадена
и угарна земя презъ 1911. год. е заемала 454,839
хектари, или 60-45%. Околиите отъ българска
Добруджа притежаватъ сравнително много повече годна за обработване земя, отколкото
другите части на царството по отделно. Въ
цела България обработваемата земя съставя
41*85% отъ всичката територия. Въ лицето на
Добруджа, България изгубва повече отъ V»
отъ годната си за обработване земя.
Само орната земя, въ която влизатъ всички ниви, зеленчукови градини, бостани, угари
и орници (зелени угари), заема презъ 1911. г.
449,865 хектара, или 59-78% отъ общото пространство на областьта; тя съставя 12-55% отъ
всичката орна земя въ царството. Въ цела България орната земя не е повече отъ 37-21% отъ
общата повърхность.
Презъ 1911. г. отъ всичката орна земя въ българска Добруджа било е засгьто едно пространство отъ 331,694 хектара, или 73-73%;
114,700 хектари земя еж. оставени подъ угаръ
и 3,471 хектари орници (зелени угари). Угарьта
въ Добруджа съставя 25-50 на сто отъ орната
земя, а въ България изобщо — 1971%. Само
въ Добруджа е било засето около Vs отъ
всичкото засето пространство въ царството.
,
Всичката обработена земя, т. е. засетите и
I засадени съ разни култури пространства презъ
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разглежданата година възлизатъ на 340,139
хектари. Обработената земя въ Добруджа съставя 45 20% отъ общото пространство на областьта, 8-44% отъ всичката годна за обработване земя въ България и 1023% отъ всички
засети и засадени пространства въ царството
прЪзъ 1911. год. Въ целото царство еж били
обработени всичко 3,324,959 хектари, или 34-51
на сто отъ общата повърхность. На глава отъ
населението (градско и селско наедно) се падатъ 12-1 декара обработена земя въ Добруджа сръщу 7-1 декара въ България изобщо, а
само на 1 селски житель — 3 4*1 декара въ
Добруджа и 9'5 дек. въ България.
Обработената (засета и засадена) земя въ
българска Добруджа се разпределя по групи
култури, както следва:
Хектари

%

На 100 асект,
ОТЪ

об. простр

Зърнени храни
278,454
81-86
37-00
Маслени и индустр.
растения
2,337
0 69
0-31
Варива
25,982
7-64
3-45
Бостани
5,372
1-58
0-71
Зеленчуци
503
0-15
0-07
Фуражни растения 23,825700
3-17
Лозя
3,573
105
0-47
Овощни градини
75
002
0-01
Черничеви градини
18
001
000
340,139
10000
4520
Изобщо
Повече отъ Чь отъ всичката засета и засадена земя и близо 2/s отъ общото пространство на областьта заематъ зърнените храни.
Пространствата, засети и засадени съ варива,
бостани и зеленчуци, съставятъ изобщо 9-37%
отъ обработената земя, а фуражните растен и я — 7-00%. На 100 хектара засЬти и засадени съ респективните групи култури въ целото царство, на българска Добруджа се падатъ: зърнени храни 11'03 хект., маслени и
индустр. растения 5'63 хект., варива 34-15 хект.,
бостани 19-62 хект., зеленчуци 4-45 хект., фуражни растения 4-27 хект., лозя 5-26 хект.,
овощни градини 087 хект., черничеви градини
0-66 хектара. Въ такива размери се намалява
обработваемата земя по групи култури въ царството следъ откъсването на българска Добруджа.
Реколтата пр-Ьзъ 1911. год. — изобщо съ
около 30 — 35 на сто по-добра отъ средната
за предшедствуващето петолетие — е дала следното производство въ Добруджа:
Въ 100 килограма.
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стения 4-80, гроздето 2-88, овощията 1*16 и
черничевия листъ 0'54.
По стойность целото земледелско производство въ областьта се пресмета на 76,090,935
лева, и съставя 1О-8О°/о отъ стойностьта на
всичкото производство отъ реколтата въ България пр£зъ разглежданата година. По отделни групи култури пресметнатата стошюсть
на производството се представлява така: •
Лева.

( зърно
47,203,614
Зърнени храни | ^
]ШуШ
9
Маслен, и индустр. растения 1,467,194
Варива
6,690,544
Бостани
1,064,694
Зеленчуци разни
660,229
Фуражни растения
8,148,746
Вино
1,325,595
Овощия
62,426
Черничевъ листъ
1,021
о

Зърнените храни заематъ първенствуващо
место, съ около 3U отъ стойностьта на целото
земледелско производство въ областьта; въ
останалата една четвърть отъ стойностьта на
годишното земледелско производство, варивата и фуражните растения участвуватъ съ
околъ 75 на сто. Само отъ зърнени храни, варива и фуражни растения България ще губи
ежегодно около 70 — 80 милиона лева.
Между зърнените храни най-големо значение има пшеницата; по-слабо, но пакъ доста
значително место държатъ ечемика, царевицата
и овесътъ. Ето, впрочемъ, какви пространства еж. били засети съ отделните видове зърнени храни и какво е добитото производство
отъ реколтата:
Засята

земя
(хектари)

Пшеница
Ръжь

Смесь

Ечемикъ
Овесъ
Лимецъ

Просо

Царевица

158,359
6,824
7,932
48,774
14,700
30
1,993
39,842

Добито производство
Слама
(|л> 100 килограма)

Зърно

2,021,118
91,587
69,678
511,887
148,605
410
18,099
550,665

3,570,890
169,828
108,499
884,595
281,544
784
28,407
—

Ако отъ горните числа изчислимъ средното производство на хектаръ и добититъ средни сравнимъ съ респективните сръдни за целото царство, ще добиемъ следните резултати,
характеризиращи пригодностьта на почвата въ
отнетите ни добруджански земи за отделните
видове зърнени храни:

3,412,049
„
( зърно
5,044,547
Зърнени храни ( ш ^ а
18,242
Маслени и индустр. растения
Средно производство зърно на
230,519
Варива
гсектаръ (въ 100 килограма).
49,334
въ Добруджа въ Ц-вото изобщо
Зеле и лукъ
637,290
Фуражни растения
Пшеница
12-76
11-75
30,104
Грозде
Ръжь
13-42
10-35
2,433
Овощия
8-78
11-65
Смесь
482
Черничевъ листь
Ечемикъ
10-50
1074
Овесъ
8.37
10-10
Това производство, съпоставено къмъ про- |
Лимецъ
13-67
8-33
изводството отъ реколтата на респективните |
Просо
908
10-20
групи култури въ цела България, съставя на |
Царевица
13-82
12-30
100: зърнените храни— 11-86 зърно и 13-63
Може да се каже, че, съ изключение на
слама, маслен, и индустр. растения 1-91, варивата 33-46, зелето и лука 6-94, фуражните ра- просото и смесьта (пшеница и ръжь), всички
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други зърнени храни виръятъ превъзходно
въ Добруджа и даватъ на хектаръ по-големо
производство отъ средното за царството.
Отъ маслените и индустриалните растения
тукъ се култивира главно тютюнътъ и по-малко
рапица (въ Балчишко и Добришко). Тютюневото производство е развито повече въ силистренско, Тутраканско и Добришко.
Индустрия. Наредъ съ дребното занаятчийство, въ добруджанския край съществуваха и
•доста крупни индустриални заведения, свързани главно съ земледелското производство. Липсата на добри съобщителни средства не бе
благоприятствувала развитието на индустрията
и вътрешната търговия, ала се пакъ къмъ
края на 1911 год. можеха да се наброятъ десетина индустриални заведения, като представители на едро индустриално производство.
Между техъ, на първо м-fecro требва да се
отбележатъ брашнените фабрики, на брой 7
(отъ които едната за брашно и макарони);
после, 1 индустриално заведение за земледелски оръдия и машини, 1 заведение за железни
изделия, 1 за дървена мобилна индустрия и 1
за тухли и марсилски керемиди, като не споменуваме освенъ заведенията, които се покровителствуваха отъ закона за насърдчение на
местната индустрия. Отъ тия заведения 5 беха въ Силистренско, 4 въ Добришко и 2 въ
Балчишко.
Споредъ сведенията на Министерството на
търговията и промишленостьта, инвентарната
стойность на деветь отъ горните заведения
възлиза въ края на 1911 год. на около 2V2
милиона лева. Само въ машинария и инсталации еж вложени повече отъ 1 милионъ лева. Едно отъ най-големите мелничарски заведения е притежавало вложенъ капиталъ: въ
места за 72,000 лева, въ постройки за 552,900
лева, въ машинария за 421,660 лева.
Всички заведения еж. снабдени съ модерни
механически двигатели (парни машини, локомобили, мотори), развиващи една обша двигателна сила отъ около 630 номинални конски
сили. Най-крупното заведение си служи съ
единъ моторъ „Diesel" отъ 210 конски номинални сили.
Годишното производство на всички 9 заведения е възлизало на около 4 милиона и 300
хиляди лева. Само 5-те брашнени фабрики еж
имали годишно производство за 4 милиона лева. Две отъ тия фабрики изнасятъ големи количества отъ своето производство въ странство (Египетъ, Турция, Австрия и Хамбургъ).
Търговия. Въ завзетата ни отъ ромъните
область спадатъ 4 пристанищни градове — 2
по черноморския брегъ и 2 на Дунава.
За износната търговия на България найголемо значение имаше балчишкото пристанище и ОГБДЪ него силистренското. Балчишкото
пристанище се броеше като трето пристанище
на България. Така, презъ 1911. год. еж били
изнесени отъ България стоки на стойность
всичко 184,633,945 лева срещу 129,052,205
лева презъ 1910. год.; отъ този общъ износъ
най-големи количества еж изнесени презъ
следните пристанища:

На 100 отъ
Лева
целия износъ
Варна
42,888,504
23-23
Бургазъ 33,126,729
17-94
Балчикъ 10,138,591
549
Презъ 1910. год. износътъ отъ общите
пристанища възлиза на стойность на 54,024,148
лева; следователно, само презъ тия три порта
е пръминалъ близо до половината отъ целия
износъ на България.
Участието на балчишкото пристанище въ
износната търговия на царството презъ пораншните години е било: 7-58% презъ 1910.
год.. 4-40%—1909. год., 9-52%—1908. г. и 7-00%
презъ 1907. година. •
Като центрове на търговските транзакции
въ този край на България съ чужбина, слЬдъ
Балчикъ, идатъ: Силистра, презъ чието пристанище еж изнесени презъ 1911. г. стоки на
стойность 9,459,697 лева или 5-12% отъ целия
износъ на България, и презъ 1910. год. за
5,191,034 лева (4.02%); Тутраканъ, износътъ
на който възлиза на 5,548,824 лева, или 3-01%
отъ целия износъ презъ 1911 год. и на 2,927,880
лева (2-27%) презъ 1910. год. Кавариенското
пристанище е имало износъ само презъ 1911.
год. за 4,217,648 лева.
Всичко презъ митническите пунктове, които
останаха въ завзетите отъ Ромъния места,
еж били изнесени презъ 1911. год. стоки на
обща стойность 29,364,760 лева, т. е. около
една седма отъ целия износъ на България,
срещу 17,903,055 лева (13-87%) презъ 1910. г.
За вносната ни търговия завзетите пристанища нематъ особено значение.
Презъ 1911. год., върху общата стойность
на вноса въ България отъ 199,344,808 лева,
внесените презъ тия портове стоки се раз-

ее

така:

Силистра
2,036,384 лева или 1-02 %
Тутраканъ
456,395 „
„ 0-23 „
Каварна
322,930 „
„ 016 „
Балчикъ
274,295 „
„ 014 „
Целиятъ вносъ презъ 1910. год. възлиза на
177,356,723 лева, отъ който за 1,490,115 лева
презъ Силистра, за 592,477 лева презъ Балчикъ
и за 332,281 лева презъ Тутраканъ.
Най-големи количества стоки отъ чужбина
еж се внасяли въ областьта презъ Добричъ,
по железницата отъ Варна.
Банки и кредитни дружества.
Отъ финансовите институти въ заграбените
ни добруджански места, на първо место, требва
да се отбележатъ клоновете на българската
земледелческа банка въ Добричъ, Балчикъ,
Силистра, Тутраканъ, Куртбунаръ и Аккадънларъ, операциите на които презъ 1912. год.
еж достигнали на обща сума 51,600,274 лева.
По отделни клонове операциите се разпределятъ, както следва:
Брой

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Клонъ Добричъ
Клонъ Балчикъ
Клонъ Силистра
Клонъ Тутраканъ
Клонъ Куртбунаръ
Клонъ Аккадънларъ

7,325
5,121
6,210
5,820
4,684
4,266

Операции

Сума (лева)

13,889,230
13,141,740
9,604,219
8,658,263
3,326,114
2,980,708

Кн. 11—12.

ЕКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

Главната клиентела на земледелческата банка
е, както се знае, между селското население.
Клоновете на Б. з. б. въ тия места сл
реализирали въ края на годината една чиста
печалба отъ 314,41876 лева, срещу делата
реализирана печалба отъ всички клонове на
сума 3,126,518 лева. По размера на реализираната чиста печалба клоновете въ Балчикъ и
Добричъ стоятъ на 3 и 4 место между всички
85 клонове.
Въ Добруджанско еж действували къмъ
времето на ромънското нашествие още следните по-главни частни и кредитни дружества:
„Българската търговска банка" отъ Русе
имаше клонъ съ значителни операции въ Силистра. Тая банка, отъ началото съ чисто български характеръ, въ последствие се патронира
отъ германски, французки и руски банки.
Русенската банка „Гирдапъ" имаше клонъ
въ Добричъ.
„Балканската банка" отъ София, съ капиталъ 6 милиона лева, има клонъ въ Балчикъ,
който извършва голъми търговски сделки съ
зърнени храни.
Въ Балчикъ: 1) банка „Добруджа" съ капиталъ напълно внесенъ отъ 755,000 лева: 2)
търговско акционерно дружество „Съединение," съ 600,000 лева капиталъ, участвува въ
разни предприятия и между друго въ експлоатацията на тютюневата фабрика въ Добричъ,
дава дивидендъ обикновено 15%; 3) земледелско акционерно дружество „Орачъ," основано
въ 1905. г., съ капиталъ 300,000 лв., извършва '.
банкови операции и притежава едно мелничарско заведение; 4) търговско акционерно дружество „Напръдъкъ," съ капиталъ 150,000 лв.
напълно внесенъ, дава въ продължение на 20
години единъ постояненъ дивидендъ отъ 14%;
5) търговско акционерно дружество „Доверие,"
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основоно презъ 1911. год., съ капиталъ 100,000
лева напълно внесенъ, въ края на годината е
имало чиста печалба 18,000 лева.
Въ Силистра: 1) банка „Съединение" (акционерно кредитно д-ство), основано въ 1905.
год., съ капиталъ 200,000 лева, дава дивидендъ
15%; 2) акционерно д-ство банка „Дели-орманъ," основано презъ 1911. год., съ внесенъ
капиталъ 50,000 лева; 3) акционерно кредитно
дружество „Нива," основано слицо презъ 1911.
год. въ с. Алфатаръ, съ внесенъ капиталъ 75,000
лева, въ края на годината реализирало чиста
печалба 10,680 лева.
Въ Добричъ: 1) българско акцион. д-ство
„Бждащность," основано въ 1895. год., съ уставенъ капиталъ 1,000,000 лева, отъ който внесенъ 500,000 лева, пръзъ 1911.г. раздало дивидендъ 18%; 2) „Северна българска банка,"
основана въ 1910. год. съ капиталъ 500,000 лв.
разделени на 20 акции отъ по 25,000 лева, отъ
който въ края на 1911. год. внесенъ 200,000
лева, реализирана печалба около 20,000 лева.
Въ Каварна: 1) акционерно д-ство „Енергия," съ капиталъ 300,000 лева, напълно внесенъ; 2) кредитно акционерно д-ство „Нива"
съ капиталъ 100,000 лева и 3) земледелско акц.
дружество „Плугъ," основано презъ 1911. год.
съ 200,000 лева уставенъ капиталъ, отъ който
внесенъ до края на годината 60,000 лева.
Въ резюме, освенъ клоновете на Б. з. б. и
на другитЬ русенски и софийски банки, въ
Добруджа дъйствуваха: 5 банки въ Балчикъ
съ общъ капиталъ 1,905 хиляди лева, 3 банки
въ Силистра съ капиталъ 325,000 лв., 2 банки
въ Добричъ съ капиталъ 700,000 лв. и 3 банки
въ Каварна съ капиталъ 460,000 лева. Или всичк о — 13 банки и кредитни дружества съ общъ
капиталъ повече отъ три и половина милиона лева.

Н. Михаиловъ.

ПРИНОСЪ КЪМЪ ЗЕМЛЕДЪЛИЕТО ВЪ ДОБРУДЖА.
Българска Добруджа, която се отстж.па Българското царство получи единъ доста сина Ромъния, съгласно постановленията на Бу- ленъ тласъкъ въ унисонъ съ общото индукурещкия договоръ отъ 1913. год., представя стриално развитие на страната, обаче, индуедно четвъртито пространство между Дунава, стрията тамъ е свързана съ самото земеделие:
Черно море, старата ромънска граница въ До- преимуществено се развива мелничарството.
Областъта, която се отстжпа на Ромъния, забруджа и една паралелна на тая граница линия, която почти разполовява пространството ! ема едно общо пространство отъ 7,525,400 де"между сухоземната ромънска граница и желе- ; кара, а експлоатируемата отъ земледелието зезопжтната линия Русе-Варна. Общата повърх- мя на 6,640,885 декара. Оттукъ следва, че екнина на територията въ тия граници е 7,525-4 | сплоатируемата земя въ отстжпена Добруджа
съставя, по отношение на целата нейна терикв. километра.
Населението, което живъе тукъ, брои 282,131 тория, 88.24%. Общо въ царството експлоатидуши жители, споредъ преброяването въ Бъл- руемата земя заема 82.85% отъ целата теригария презъ 1910. год ; а споредъ извършено- тория.
то набързо презъ 1913. год. — ОГБДЪ ромънПо отношение на общата експлоатируема
ската окупация — преброяване отъ ромънски- - земя въ царството, тая, която преминава къмъ
те власти, това население се изчислява на ; Ромъния, съставя 8.3%.
брой 301,917 души.
\
Експлоатируема земя. Експлоатируемата земя
Населението е преимуществено земеделско. ! на Добруджа се състои отъ 351,522 кжса, груЕкономическото състояние на тази область се | пирани въ 47,409 имения или притежания. На
определя отъ състоянието на нейното земле- | единъ кж.съ земя средно се пада повърхнина
делие. Тамъ индустрията, общо взето, не е | 18.9 декара, а на едно притежание— 140.1 дек.
развита. Презъ последните години, наистина, •Въ сравнение съ общата експлоатируема земя
и индустриалното развитие въ тоя кжтъ на | въ царството, и косовете и притежанията на
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вите, които заематъ 683°/о отъ експлоатируемата площь и 60-2% отъ площьта на целата
отстъпена територия. Подиръ техъ по значение идатъ г о р и т е . Общата техна площь е
1,711,216 декара, които съставятъ 25-80/0 отъ
експлоатируемата земя и 22-7% отъ общата отстъпена територия. Подиръ тези две главни
категории експлоатируема земя следватъ по
значение мерите и пасищата, лозята, ливадите, зеленчуковите градини, сазлъците и найпосле овощните градини.
Въ отстъпените земи нема розови градини,
нито градини съ черници. Всички останали категории угодия, каквито се срещатъ въобще
въ царството, съществуватъ и тукъ, обаче, все
въ по-малка пропорция. Това се вижда отъ
следнята сравнителна таблица:

Балчикъ

5,246

52,265 1,578,985 301-0

30-2

Добричъ

9,665

91,147 1,801,304

186-4

198

К.-Бунаръ

6,260

45,096

907,646

1450

20 1

Силистра

16,252

105,208 1,444,174

889

13-7

Ниви

15-8

Ливади

136

Зеленчук, градини

Тутраканъ
9,673
54,793 867,729 • 8 9 7
3 села отъ ок
313
41,047 131-1
3,013
ВарнаиРазгр.
Всичко за
Добруджа 47,409 351,522 6,640,885 140-1
А всичко за
царството 933,367 9,876,519 46,257,869
84-7

18-9

80

Категории
експлоатируема
земя
Ниви
Ливади . . . . .
Зеленчук, градини
Овощни
,
Лозя
Мери и пасища
Сазлъци
. . . .
Гори
Други
Всичко

Кжсове

Въ експлоатируемата земя на отстъпената
територия се забелезва една твърде характерна за земевладението особеность. Тя се касае до парцелацията на земите. Отъ последната таблица се вижда, че общо въ отстъпената територия експлоатируемата земя се разпада на 351,522 къса (парчета) и всекой късъ
средно има площь 18.9 декара. Като вземемъ
предвидъ, че въ царството големината на
единъ късъ земя е средно 8.0 декара, то
следва, че късовете въ отстъпената територия съ несравнено по-едри. Това е една особеность, която твърде резко отличава земевладението въ тази часть на отечеството, и
която, поради това, заслужва особено отбелезване.
Тая особеность ще проследимъ по категории експлоатируема земя (угодия).
Споредъ вида на културата, за която съ
предназначени отделните части на експлоатируемата земя, последната се разпределя, както следва:
Пространство
декари

318,931 4,532,499
1,900
13,149
983
5,246
353
1,154
25,301
42,729
431 280,982
13
1,362
1,614 1,711,216
1,996
52,548

Овощни
Розови

,

Сазлъци

142
6-9
5-3
03
1-7
651-9
104-8
1060-2
26-3

315,522 6,640,885 1000

18-9

Най-големата часть отъ експлоатируемата
земя въ отстъпената територия съставятъ ни-

68 3

3,994,125

13,149

50

02

144,845

• 5,246

0-2

01

1,154

01

0-02

42,729

01

78,628

. . . .

Въ отст.
територ.

45-3

949,875

Мери и пасища

%

36,135,323 4,532,499

92,307

Лозя

1-2

0-6

9,130,818

280,982

П-4

4-2

57,232

1,362

0-1

0-02

28,344,932 1,711,216 35-5

Гори

25.8

11

0-8

Бсичко 79,824,510 6,640,885 1000

1000

Други

896,425

52,548

Големината на късовете въ отделните категории експлоатируема земя е твърде различна. Най-крупни съ тия късове въ горите, дето средно на късъ се падатъ по 1060-2
декара, после идатъ тия на мерите и пасищата (сръдно на кжсъ 6519 декара), сазлъците
(1048 дек.), нивите (14-2 дек.), ливадите (6-9
дек.) и т. н.. Най-дребни съ късовете на лозята— средно на късъ 1-7 декара.
Отъ последната таблица е явно, че въобще
въ царството късовете по всички угодия съ
по-дребни, нежели въ отстъпената на Ромъния
Добруджа. Различията съ изтъкнати въ следната таблица:
Категория
земя

68-3
0-2
01
00
06
4-2
00
258
0-8

Общо въ Въотстжп.
царството територия

„

ТО (Д

%

1ростран. въ декари

Категории
въ експлоатируема
земя

Въ
царството

Добруджа еж. несравнено по-едри величини:
средно за царството на единъ късъ земя се
падатъ 8 декара, а на едно притежание —
84.7 декара.
Отъ отстъпените на Ромъния околии, или
части отъ околии, най-едри съ притежанията
и късовете въ околия Добричъ, а най-дребни
— въ околия Силистра.
Обаче и най-дребните притежания съ поголеми, отколкото общото средно притежание за царството. Следните данни подтвърдяватъ казаното..
Околии

Кн. 11 — 12.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ
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Средна голем. на Н а к*съ съ срьдна го-,
1 кжсъ земя въ дек. л-Ьмина=юо въ ц-вото
(

Збщо В1> Въ отст. съответствува i
[арствот о територия
Р

Ниви
5-4
14-2
263
Ливади
3-4
6-9
203
Зеленчук, град. 08
53
663
Овощни
„
1-3
254
з-з
Лозя
1-5
1-7
113
Мери и пасища 88-2 651-9
739
Сазлъци
23 1 104-8
451
Гори
31-0 1060-2
3419
Други
9-0
26 3
292
Изобщо : 8-0
18-9
236
На всеки късъ земя отъ 100 декара въ
царството съответствува късъ земя отъ 236
декара въ отстъпената на Ромъния територия.

ЕКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

Кн. 11—12.
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Най-многосж раздробени лозята, обаче тамъ различието по категории. Съ други думи,
те еж. въобще по-големи, отколкото общо въ средната големина на кжсоветЬ на експлоцарството. Особено въ крупни кжсове се явя- атируемата земя е въ зависимость отъ среднаватъ горите, всеки кжсъ отъ които средно та големина на кжсовете на нивите, но не и
е 34 пжти по големъ, отколкото средния кжсъ отъ кжсовете на другите земи, кжсове, впрочемъ, много по-големи, отколкото тия на нивите.
общо въ царството:
Както ще видимъ по-нататъкъ, и както е
Притежания (имения). Всичките земи на единъ
явно отъ изложеното до тукъ относително раз- и сжщъ стопанинъ, находящи се въ землището
пределението на земята по категории, нивите на едно населено место, образуватъ негово
съставятъ главниятъ контингентъ на експлоа- общо имение или притежание. Общиятъ брой
тируемата земя. Техното пространство съставя, на тия притежания въ отнетата по Букурещкия
както видехме, 683°/о отъ целата експлоати- договоръ Добруджа, както вече отбЬлЬзахме, е
руема земя на отстжпената територия и 125°/о 47.409. Броятъ на всички притежания въ царотъ площьта на всички ниви въ царството; те ството (включително и тия въ отстжпената
заематъ централното место въ земевладънието область) е 933,367. Оттукъ следва, какво прина този край.
тежанията въ отнетата земя съставятъ 5 1%
Ето защо, фактътъ, че средно една нива отъ всички притежания на царството.
Ако сравнимъ притежанията и отделните
тамъ е повече отъ 2 пжти и половина (точно
2'63 ПЖТИ) по-голема, отколкото средно една кжсове земя въ царството и въ отстжпената
нива общо въ царството, има особено значе- на Ромъния територия, то ще намЬримъ, че
ние. Тамъ нивите еж по-крупни, повече гру- на едно притежание се падатъ:
пирани и по-удобни за рационална разработка.
Кжсове
Декари
Поради това и резултатите отъ обработката
Въ царството
10'6
49 6
на земята въ Добруджа еж по-възнаградителни,
Въ Добруджа
7-4
1401
отколкото общо взето въ царството. Ако разгледаме, какъ еж разпределени нивите по отСрвдно на притежание въ отстжпената теношение на парцелацията въ различните околии ритория се падатъ по-малко кжсове и повече
на отстжпената територия, ще забележимъ декари, отколкото общо въ царството. Това
следните особености, изтъкнати въ долнята показва, че притежанията въ отстжпената обтаблица:
ласть еж по-крупни и повече групирани.
СрЪдно декари
По размери притежанията се разпределятъ
Околии
Кжсове
Декари
на кжсъ.
както следва:
Балчикъ
45,518
1,355,827
29'8
Простран.
Категории лритеж. Притежания. Кжсове.
16,267
85
Варна
1,911
(декари)
Добричъ
87,232
1,446,346
16-6
До 5 декара
6,208
8,026
14,761
К.-Бунаръ 43,311
472,375
10-9
Отъ
5 до
6,660
30,111
10 ;1.
3,996
Разградъ
842
8,675
103
Ю
5,512
12,600
80,905
20
20
42,363
315,551
9,354
50
Силистра
92,463
793,568
8-6
50
9,701
83,508
705,510
100
Тутраканъ 47,654
439,440
9-2
Всичко 318,831

4 ,532,498

14-2

Най-крупни еж отделните кжсове ниви въ
Балчишка околия, после и въ Добришка. Средно всека нива въ първата околия има 298
декара, а въ втората—166 декара. Въ останалите околии средната големина на нивите
е по-малка отъ общата средна за отстжпената
територия, обаче все по-голяма, отколкото
общата средна големина на нивите въ царството, която е 5 4 декара. Най-дребни еж
нивите въ Варненска околия, въ която средно
на нива се пада по 8'5 декара — размеръ много по-големъ, отколкото средно за целото
царство.
Околиите Балчикъ и Добричъ, двете заедно, заематъ по-големата часть отъ целата
отстжпена територия, а именно т е съставятъ
54-5% отъ последнята. Отъ друга страна, общото пространство на нивите въ тия две околии
съставя 61-8% отъ целото пространство на
нивите въ отстжпената територия. Оттукъ следва, че типътъ на парцелацията, що преобладава въ тези д в е околии, може да се смета
за преобладаващъ въобще въ целата отстжпена територия. Отъ друга страна, понеже
нивите съставятъ и главниятъ контингентъ на
земите въ отстжпената часть, то тоя типъ сжщо характеризира и изобщо парцелацията на
целата експлоатируема земя, независимо отъ

100
500
„
1000
„
2000
„
3000
Понсче отъ

10,470
776
300
78
45
23
Всичко: . . 46,463

500
1000 ,
2000
3000 ,
5000
50! 0 ,

154,305
20,148
9,815
3,331
2,580
1,883

1,973,509
526,883
-110,615
187,826
167,818
187,148

345,519

4,600,637

Процентно притежанията, кжсовете и пространството на именията се разпределятъ но
големина, както слЪдва:
Категории притеж.

До 5 декара
Отъ
5 до
10
10
20
20 >>
50
50
100
500
100 »
500 >> 1000
JJ
)> 1000
)) 2000
3000
и 2000
5000
>> 3000
Повече с)ТЪ 5000

Притежания. Кжсове.

Простран.

13-4
8.6
11-9
20-1
20-8
22-6
17
0-6
0'2
01
00

2.3
1-9
36
12-2
24-2
447
5-9
2-9
1-0
08
4-1

17
69
153
42-9
11-5
8-9
4-1
36
05

Всичко:. 100 0

1000

100 0

д.
„
„
„
„
„
„
„
„
„

о-з
07

Повече отъ притежанията (540%) еж притежания дребни, които не надминаватъ 50 декара. Обаче тоя % на дребните притежания
е далечъ твърде малъкъ въ сравнение процента на сжщите общо въ царството, който
е 6 8 7 % . Въ отстжпената на Ромъния терито-
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рия средните и крупните притежания еж. въ
много по-голема пропорция, отколкото общо
за царството. На 100 отъ всички притежания
въ царството има 31-0 притежания отъ 50 до
500 декара, а само 0"3 повече отъ 500 декара;
а въ отстжпената територия притежанията отъ
50 до 500 декара, съставятъ 43'4%, а тия съ
повече отъ 500 декара — 2-6%.
Явно е, че загубата на България съ отстъпването на Добруджа, по отношение на земледелието, е особено чувствителна. България
изгубва почти половината отъ своите найкрупни стопанства, като 4704% отъ всички
имения по-големи отъ 1000 декари оставатъ
въ ромънска територия. За да се види попрегледно тази загуба, даваме долната таблица :

11 — 12.

всички притежания. Следователно, въ отстжпената българска територия местните притежания съставятъ значително по-голема пропорция, отколкото общо въ царството. Това
е друго едно преимущество на земевладението
въ тази область.
Между местните и паракендетните притежатели земята се разпределя така:
Местни притежания
Паракендетни притеж

Кжсове
317,426
28,093

%
919
81

Декари
4,115,533
485,104

%
895
105

Всичко

345,519

1000

4,600,637

100 0

Относителниятъ брой на кжсовете у мЬстните притежания е по-големъ, отколкото относителния брой на декарите у сжщите притежания. Следователно, владенията на местните
% на притежа- притежатели еж. повече раздробени, отколкото
нията въ ДоГБЗИ на паракендетните. Сжщото съотношеБрой на притежанията бруджа къмъ
ние сжществува и общо въ царството. ОтноКатегории прите- - ма . б о т ш я Въ цар- тия общо въ
жания
"ггнта с т в о т о
царството.
сителните величини тамъ еж следните:

До 50 декара
Отъ
50 до 100 д.
. 100 до 500 ,
, 500 до 1000 ,
, 1000 до 5000 .
Повече отъ 5000 ,
Изобщо; . .

25,070
9,701
10,470
776
423
23
46,463

637,516
147,110
118,582
2,223
845
91
933,367

3'9
56
90
344
501
252
47

Притежания мЪстни и паракендетни. Стопаните на земи, находящи се въ района на
техното постоянно местожителство, еж по отношение на тези земи местни притежатели, а
стопаните на земи, находящи се въ района
на друго населено место извънъ постоянното
техно местожителство, еж по отношение сжщо
на тези земи паракендоплатни притежатели.
Явно е, прочее, че онези стопани, владенията
на които се намиратъ въ техното местожителство, съставятъ въ грамадната си часть и
собствениците на това населено место, ала
тези последните не се покриватъ съ тъхния
(на местните притежатели) брой. Часть отъ
местните стопани владеятъ земи извънъ своя
районъ, та се явяватъ на друго место паракендетни. Отъ друга страна, не всички паракендетни притежатели еж едновременно и
местни притежатели въ друго населено место.
Тези обаче стопани, които притежаватъ земи
само въ друго населено место извънъ своето
постоянно местожителство, еж въ твърде ограниченъ брой, и н-Ьматъ значение въ економиката на земевладението. Така, общо за царството местните притежатели съставятъ 90.13°/„
отъ собственицитЬ-земевлад-Ьтели, а въ тези 5
околии, отъ които е отнета територия по Букурещкия договоръ, местните притежатели се
още повече приближаватъ до собствениците
те съставятъ 94.47% отъ последните. Ето защо,
всичко, което по-нататъкъ се отнася до местните притежатели, требва да се смета за идентично съ сжщото за собствениците.
Количественото състояние между местните
и паракендетни притежания въ отстъпената
на Ромъния територия е
брой

о/„

Мъстни притежания . . . 37,638
81.0
Паракендетни притежания 8,825
19.0
всичко . . . 46,463
100.0
Общо за царството местните притежания
съставятъ 68.3%, а паракендетните — 31.7% отъ

На 100 отъ цгълата земя принадлежа:
На местни притежатели
На паракендетни притежатели
Изобщо

Кжсове
90 8
9-2
100-0

Декари
837
16 3
100-0

И тукъ, както и въ отстжпената область,
на по-малобройните паракендетни кжсове се
падатъ съответно по-големо пространство експлоатируема земя. Сжщо тъй, средната големина на кжсовете на паракендетните притежатели е по-голема въ отстжпената область и
въ царството, отколкото тая на местните притежания. Така, средно единъ кжсъ експлоатируема земя има следните размери по категории притежания:

Местни притежания
Паракендетни притежания

Средна големина (въ декари)
на 1 кжсъ.
Въ отстжпенаВъ царството
та область.
4-7
130
7-5
17'3

Ала, въобще, средниятъ размеръ на местните притежания е по-големъ отъ тоя на паракендетните, както въ царството, тъй и въ
отстжпената територия, което се вижда отъ
следните данни:
Размгьрътъ на едно притежание ергьдно е:
а) Общо за царството
б) Въотстжп. територия

За местните За паракендетнипритежания те притежания
63 декара
22 декара
109 декара
55 декара

Явно е още, че размерътъ, както на местните, тъй и на паракендетните притежания,
въ отстжпената територия е много по-големъ,
отколксто общо въ царството. Ала въ сравнение съ средния размеръ на притежанията
въобще, размерътъ на средното паракендетно
притежание е все по-малъкъ въ своята относителна величина въ отстжпената територия,
отколкото въ царството. Тъй, въ отстжпената
територия средното местно притежание е два
пжти по-големо отъ паракендетното, когато
общо въ царството то е 3 пжти по-големо
отъ съответното паракендетно.
По размеръ местните притежания се разпределятъ така:
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Притежания.

Кжсове.

Простран.
(декари)

Д о 50 декара
17,731
56,936
335,301
Отъ 50 до 100
8,973
80,162
655,051
„
100 „ 500
9,844 147,627 1,844,233
„ 500 „ 1000
705
18,622
478,296
„ 1000 „ 2000
265
8,426
362,881
„ 2000 „ 3000
67
2,802
161,510
„ 3000 „ 5000
33
1,634
119,044
Повече отъ 5000
20
1,217
159,217
Всичко: . 37,638 317,426 4,115,533
Или на сто:
Категории притеж.

Притежания.

Кжсове. Простран.

47i
8-2
17-9
До 50 декара
238
25-3
159
Отъ 50 до 100 д.
26-2
46-5
44.8
„ 100 , 500 „
1-9
5-9
11-6
„ 500 „ 1000
07
2-6
8-8
„ 1000 ,' 2000
0-2
0-9
39
„ 2000 „ 3000
01
29
0-5
., 3000 „ 5000
00
3-9
0-4
Повече отъ 5000
100-0
Всичко: . 100-0
100-0
Броятъ на притежанията, късовете и пространството на местните имения за целото
царство (включително и отстъпената область)
се разпр-Ьделятъ по категории, както следва
(сведени къмъ 100:)
Категории притеж.

Притежания.

Кжсове.

Простран.

34-6
187
До 50 декара
57-0
33 9
28-8
Отъ 50 до 100 д
25-4
45-2
305
, 500 ,
17-2
„„ юо
31
0-3
07
500 , 1000 ,
01
02
17
„ 1000 ,2000 ,
00
01
07
„ 2000 , 3000 ,
00
00
06
„ 3000 ,5000 ,
0
0
1-2
Повече отъ 5000 .
о-о
100 0
1000
Всичко: . 100-0
Като сравнимъ относителните цифри въ
двете таблици, ще намеримъ СЛБДНИГЬ особености.
Относителната цифра на дребните притежания въ царството е по-голема, отколкото
Същата въ отстъпената територия. Същото е
и съ пространството. Въ отстъпената територия 47-1% отъ местните стопани, които притежаватъ земя въ населеното место на своето
местожителство, владеятъ 9-2% отъ целата
експлоатируема площь, когато въ царството
респективните цифри с ъ : 570% за стопаните
и 18-7°/° за пространството.
Съ средните и крупни притежания е обратното : въ отстъпената територия те съ относително повече и владеятъ повече земя. Процентътъ на средните притежания е: въ отстъпената територия 50-0%, общо въ царството
42-6°/о; а експлоатируемата отъ гЬхъ земя е:
въ отстъпената територия 607%, въ царството 73-0%.
Процентътъ пъкъ на крупните притежания
(отъ 500 декара
нагоре) е: въ отстъпената територия 2ф9°/о съ съответна експлоатируема
площь 31-1%, а въ царството 7-3%. ОгЬдова
телно, въ отстъпената на Ромъния територия
средните притежания, макаръ и да съ повече,
обаче техната площь, общо взето, е по-малка,
отколкото съотвЬтната въ царството. Въ круп-
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ните притежания, обаче, броятъ на притежанията и на площьта на експлоатируемата земя
съ величини по-големи, отколкото съответните за царството.
Крупностьта на земевладенията въ отстъпената територия се характеризира и отъ сръдните размери на притежанията въ трите категории : дребни, средни и крупни.
Така, средниятъ размеръ на едно притежание въ отстъпената область и общо въ
царството е, както следва:
Притежания

Въ царството
(декари)

Дребни (до 50 декара)
Средни №0—500 дек.)
Едри (повечеотъ 500 дск.)

Въ отстжпената
область (декари)

206
109.2
1,1205

189
132-8
1,175 2

628

109-3

Изобщо:

Въобще, притежанията въ отстъпената область съ много по-големи, отколкото общо
въ царството. Но което е характерно, то е,
че въ отстъпената область дребните притежания, или все едно дребните експлоатации, съ
сравнително по-малко и по-дребни, отколкото
въобще въ царството. Напротивъ, средните и
крупните експлоатации въ тази область съ
относително повече, но същевременно и покрупни.
Тенденции въ развитието на земедЪпието. НаПважниятъ факгь, който се наблюдава въ селскостопанските отношения на отстъпена Добруджа, той е безсъмнение тенденцията на
развитието на гЬзи отношения, която се резко
отличава отъ тая въ царството въобще. Въ
въпроса за земевладението у насъ, както въобще на всекъде, централно место държи
спорътъ около тенденцията на развитието на
земеделието, около еволюцията на земеделската собственость. Не ще съмнение, тази
еволюция може да бъде доловена само чрЬзъ
съпоставяне данни отъ ДВЕ планомерни наблюдения презъ различни периоди, отстоящи
единъ отъ другъ на значително разстояние.
Такива данни ние притежаваме. Това съ двете
анкети на нашата статистична дирекция относително земеделската собственость, извършени
едната презъ 1897., а другата презъ 1908. год.
Времето, изтекло отъ първото наблюдение до
второто, е точно единадесеть години — време
достатъчно, за да се доловятъ чувствително
измененията, които ни интересуватъ. Анализирайки тия данни, ние дохождаме до заключения, които могатъ непосредствено да се извлекатъ отъ долната таблица, данните на която
се отнасятъдо местните притежания въ целото
царство, включително и отстъпената територия
на Ромъния.
На 100 отъ всички притежания на мгъстни стопани въ царството падатъ се:
Категории притеж.
До 20 декара
Отъ 20 до 50 дек.
50 до 100 .
.
100 до 500 ,
.
500 до 1000 .
Повече отъ 1000 „

Брой
1897 г.

1908 г.

29-8
27-2
25-4
17 2

302
26-4
253
177

о-з
01

Всичко 1000

о-з
01

1000

Простран. презъ
1897 г.
1908 г.

3-9
148

40

14-4

28-8
45-2

290

1000

1000

3-1
4-2

46-3
2-9
3-4
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Относителниятъ брой на притежанията до
50 декара, както и на притежанията отъ 500
декара нагоре, т. е. броятъ на дребните и едрите имения, е намалелъ презъ течение на
единадесетьтъ години, що отделятъ едната анкета отъ другата. Паралелно съ това намалело
е и техното пространство. Напротивъ, средните имения еж увеличени както по брой, тъй
и по пространство. Изглежда, че най-добре еж.
се развивали притежанията отъ категорията 100
до 500 декара. Броятъ на най-дребните притежания, по-малки отъ 20 декара, е абсолютно
и относително увеличенъ значително. Техното
общо пространство — количеството на декарите — е също увеличено.
Характеризираме земледълието въ България така: дребните имения, запазвайки или
слабо увеличавайки своите размери, намаляватъ, а средните се развиватъ, увеличавайки
своя брой; едрите имения, обаче, намаляватъ
по размеръ, запазвайки относителния си брой.
Следните данни подтвърдяватъ и допълватъ
казаното. Те се отнасятъ до средния размеръ
на притежанията отъ различните категории
презъ 1897. и 1908. год.
Категории притежания
До 20 декара
Отъ 20 до
50 декари
. • 50 до 100
,
„
.
ЮО до 500
.
„ 500 до 1000
Повече отъ 1000

Среденъ размеръ на едно
притежание презъ
1897 г. (дек.) 1908 г. (дек.)

8-2
34-3
71-2
165-3
660-7
2,304-3

8-3
34-3
71-6
163-4
658-8
2,241-4

Изобщо: 628
62-6
Следователно, у най-дребните — парцелните — притежания, размърите на които не надминаватъ 20 декара, се забЬлезва една слаба
тенденция къмъ увеличение на площьта имъ,
дребните запазватъ своите размери, а средните и едрите намаляватъ своята площь, и то
толкова по-чувствително, колкото притежанията еж по-крупни.
Тенденцията на земледелското развитие въ
Добруджа е по-друга. Ето съответните данни,
които искаме да анализираме:
Категории притеж.

На 100 отъ всички местни притежания
в ъ
Д° б РУД>« а «• падатъ:
Брой
Пространство

1897г. 1908 г. презъ 1897г. 1908г

11-0
До 5 декара
4-8
Отъ 5 до 10 д.
10 „ 20
7-1
20 „ 50
180
50 „ 100
265
100 „ 500
29-7
500 „ 1000
1-9
1000 „ 2000
0-8
2000 „ 3000
02
Повече отъ 5000
00

120
6-2
90
19-9
23-8
26 2
1-9
07
0-3
00

0-2
0-3
09
5-5
16-8
47-3
11-2
9-2
6-4
2-2

0-3
0-4
1-2
63
15-9
44-8
11-6
8-8
6-8
3-9

Всичко: . 100-0

1000

100-0

100 0

Кн. 11 — 12.

Дребните и средните притежания запазватъ и въ Добруджа сжщата тенденция на
развитието, каквото се наблюдава общо въ
царството: броятъ на най-дребните стопанства
се увеличава, увеличава се и относителната
тъхна цифра, съ слаба тенденция къмъ уголемяване разм4ра на принадлежащата имъ земя;
средните стопанства намаляватъ и по отношение броя и по отношение количеството на
припадащата имъ се земя. Обаче, крупните стопанства, въ противовесь на общата тенденция
въ царството, тукъ не намалява нито относителния си брой, нито пъкъ относителното си
пространство. Нещо повече дори, най-крупнитъ стопанства, едновременно съ увеличение
абсолютната своя' цифра, увеличавагь и площьта, която се пада сръдно на притежание.
Относителниятъ брой на най-крупните притежания, които иматъ пространство отъ 1,000
декара на-горе, въ Добруджа си запазватъ сжщия размеръ, както презъ 1897. година. Обаче относителната цифра на пространството, на
количеството на декарите, отъ които се състоятъ тия притежания, е значително увеличена. Земята, следователно, на тези притежания
е нараснала много повече, отколкото техния
брой. Едрите стопанства, съ други думи, въ
Добруджа иматъ тенденция да се увеличаватъ
повече, когато пъкъ всички останали категории стопанства или запазватъ своите размери,
или ги намаляватъ.
Долните данни за средния размеръ на притежанията отъ различните категории презъ
1897. и 1908. год. още по убедително подтвърдяватъ последното положение
Категории притеж.

Среденъ размЪръ на едно притежание
въ Добруджа.

презъ 1897 г. презъ 1908 г.
До 20 декара
7-3
76
Отъ 20 до 50 д.
350
34-4
50 „ 100 „
73-5
73-0
„ ЮО „ 500 „
185-0
187-3
„ 500 „ 1000 „
6800
678-4
Повече отъ 1000 „
1,902-5
2,085-8
Изобщо:
115-9
109-3
Въ България само отстъпена Добружда е
съ едро земевладение. Притежанията, които
иматъ отъ 1,000 декара нагоре пространство,
общо въ България съставятъ 0 1 % . Въ Добруджа те еж 0-9% отъ всички притежания
(вкючително местни и паракендетни). Никжде
другаде у насъ нема тъй групирани въ такъвъ % крупни имения. По отношение на всички имения въ отделните окржзи, процентътъ
на крупните имения е най-големъ въ Варна
— О-8°/о, после иде Бургазъ - 0-2%, Видинъ,
Плевенъ и Пловдивъ — по 0-1%, а въ всички
останали окржзи те
по-малко дори и
отъ 005%.

Кн. 1 1 — 1 2 .

ЕКОНОМИЧЕСКИ П Р Ъ Г Л Е Д Ъ

СТОПАНСКИ
Законопроектъ за контрола на парнитЪ
котли и резервуари.
Преди неколко дни г. Министрътъ на търговията, промишленостьта и труда е внесълъ въ Народното Събрание законопроектъ за контрола на
парните котли и резервуари, съ приемането на
който се попълва една голема празнота въ индустриалното ни законодателство. Истина е, че следъ
създаването на индустрията въ България постепенно се издадоха разми наредби по материята,
която засега предметния законопроектъ, но те
еж непълни и не можаха да дадатъ желанните резултати. Такива еж напр. наредбите въ закона за
полицията за железните пжтища въ България, които
предвижда правилника къмъ глава V отъ закона за
благоустройството, за опитване на котлите чрезъ
хидравлическо налегане, но, както се спомена и
по-горе, т е далечъ не отговарятъ на сегашното положение на техническото дело въ България.
Споредъ анкетата, направена огъ Главната дирекция на статистиката въ края на 1909 год., въ
България е имало вече 152 двигатели съ обща дееспособность кръгло 13000 конски сили, отъ които
130 еж парни съ обща дееспособность 12500 конски сили и съ 162 парни котли съ обща нагревна
повърхность 9000 кв. м. Но тези числа, безсъмнено, сега значително еж порастнали, защото отъ
тогава се построиха неколко захарни фабрики, модерни тухларници и намесата на публичната власть,
следователно, е вече належаща.
Намесата на публичната власть въ случая има
за цель, преди всичко, да охрани отъ нещастие
прислужниците —- машинистите и огнярите, но тя съ
това намесване косвено спомага и за добиване на економически резултати отъ индустриалното предприятие. На мнозина наши индустриалци парните котли
оставатъ негодни сравнително въ много кратъкъ
срокъ и сменяването имъ става належаще, защото,
било по незнание, било по криворазбрана економия,
не ги променяватъ или поправятъ своевременно.
Законопроектътъ съдържа 6 глави, а именно:
I область на приложение; II начинъ на приложение;
III контролна власть; IV повреда на парните котли;
V наказания и VI преходни разпоредби, които
обематъ главно само принципите. Главната материя |
ще се уреди съ правилници. Тази система е добра
и е употребена въ повечето държави, но да-ли тя
ще може да бжде сполучливо приложена у насъ,
като знаемъ нашите нрави, н и е се съмняваме
и сметаме, че, ако поне строителните норми бждатъ внесени въ закона, ще бжде по-добре.
Осв%нъ това, въ законопроекта не се споменава нищо за парните котли и резервуари, находящи се въ параходите съ българско знаме и такива подъ чуждо знаме, които посещаватъ българските пристанища и прЪвозватъ пжтници. Споредъ
сегашния редъ, обикновено параходните парни котли и резервуари се контролиратъ отъ техническите
органи на дружеството, при което еж осигурени
параходите Параходите на Бълг. търг. парах. д-во
еж осигурени при английския Ллойдъ, който има
много тежки условия за проверката. Но, като имаме
пр%дъ видъ, че осигурителното дело въ България
доста закрепна, ние сме напълно убедени, че нема
да мине много време и ще бжде възможно да за- j
страховаме параходите си въ нашата страна, още
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повече че и самото дружество, по примера на по*
добни предприятия въ другитъ държави, вероятно
ще образува свой осигурителенъ фондъ, въ който
случай и проверката на котлите и пр. требва да
става по наредби, определени отъ нашата власть.
Споредъ нашето мнение, въ законопроекта требва
да се направятъ следните забележки къмъ чл. 5.:
З а б е л е ж к а I. „Парните котли и резервуари на параходи, които плаватъ подъ българско знаме и не еж застраховани при некое признато оть
държавата осигурително дружество, подлежатъ на
държавна контрола, съгласно настоящия законъ".
З а б е л е ж к а II. „Ония отъ параходите, които
плаватъ подъ чуждо знаме и превозватъ пжтници въ
българските води, требва да удостоверяватъ предъ
българските морски власти по начинъ, който ще се
определи въ правилника, че проверките на парните имъ котли и резервуари се извършва редовно,
въ смисъль на настоящия законъ: отъ компетентните
власти на държавата, знамето, на която носятъ."
На край ще забележимъ, че, изобщо, законопроекта е грижливо стъкменъ и инициаторите му
требва да бждатъ похвалени. Би могло да се избегне употреблението на чужди изрази, каквито
еж напр. „стабилни", „пресуване" и пр., които биха
могли да бждатъ заменени съ нашите „неподвиженъ", „налягане" и т. н. т.
Т. И. К.
Годишното събрание на Българското търг. параходно дружество въ Варна*)
На 15. того, въ помещението на Варненската
борса, се състоя годишното акционерно събрание
на акционерите на Българското тьрговско параходно дружество при следния дневенъ редъ:
1. Докладъ па Проверителния и Управителния
съвт.ти, одобрение баланса и смЬтката
„Загуби
и печалби"
за 1914. год. и освобождаване отъ
отговорность Управителния съветъ.
2. Одобрение решението на Управителния съветъ, протоколъ № 20 отъ 28. юний 1914. год. по
отношение бюджета на дружеството за второто полугодие на 1914. год.
3. Гласуване бюджета за 1915. година и
4. Избиране двама членове на Управит. съветъ.
За правителственъ делегатъ, специално за това
събрание, беше изиратенъ г. Р. Радевъ, председатель на Проверителния съветъ при Б. Н. Б., който представляваше държавните 1250 акции съ 100
гласа. Акционери приежтетвуваха около 30, които
представляваха 2267 акции.
Сл4дъ като се избра бюро, съобразно съ наредбите на устава на дружеството, прочете се доклада на Управителния съветъ по дейностьта на дружеството за изтеклата 1914. год., а следъ туй и
оня на Проверителния съветъ. Следъ незначителни
дебати по докладите, приеха се представените баланси и сметката „Загуби и печалби" за 1914. г.,
споредъ които ще се раздадатъ по 8°/о, сир. по 32
лева дивидендъ за всека акция.
Приеха се сжщо и другите точки отъ дневния редъ.
За 1915. год. се гласува сжщия бюджетъ, какъвто е билъ презъ 1914. год., като ще се прилага съ съкращенията, които сегашните обстоятелства еж наложили на съвета да направи.
*) Баланса на д-вото е напечатанъ въ миналата кн. на
списанието, стр. XL1I.
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При гласуване бюджета, н-Ькои отъ акционерите
пожелаха да узнаятъ, какво ще бжде положението
н а дружеството презъ текущата година и при тия
неблагоприятни обстоятелства, въ които се нами- j
раме сега и които могатъ да продължатъ още дълго I
връме. Отъ даденигЬ обяснения отъ управлението |
на дружеството ставаше явно, че еж взети всички |
мерки, щото при тая минимална дъйность на пара- !
ходите и субсидията, която получава дружеството
отъ държавата, да може да се покрива разхода и
да не страда актива на дружеството и съ цифри
на ржка се изтъкна, че би могло да се очаква и
пръзъ настоящата година задоволителни резултати
отъ работата на дружеството, ако, разбира се, не
се явятъ нови непредвидени обстоятелства.
По-нататъкъ, презъ време разискванията на другите въпроси, повдигна се сжщо въпроса и за приемане на новия договоръ на дружеството съ държавата. Председательтъ на Управителния съвъть изтъкна, че и въ това направление е направено всичко зависяще отъ съвета за приключване на този
въпросъ, но при днешните обстоятелства не е могло
да се ycnt>e до сега, като добави, че при наличностьта на писменното съгласие на правителството
за продължение срока на дружеството при старите
условия до окончателното приемане на договора и
при факта, че камарата е гласувала вече въ бюджета си субсидия за рейсигв на дружествените параходи за миналата и настоящата години, положението на дружеството въ нищо не се застрашава,
макаръ и да не е приетъ новия договоръ съ държавата. При все това, той се надева, че и съ тоя
въпросъ скоро ще се свърши, като каза, че не е
чудно днесъ-утре да се получи съобщение, че Министерския съвътъ се е занималъ вече съ него. Подобна декларация даде и правителствения делегатъ,
като добави още, че взема бележка отъ изказаните желания на г. г. акционерите и ще докладва
на министра, като ще го моли да разпореди за ускорение уреждането на въпроса.

1,390,201, при което единия отъ параходите, а
именно „София," е минатъ сь стойность само 1 левъ.
Тази цифра, сравнена съ покупната стойность
на параходите, а именно 2,923,569 лева, показва,
че за намаление стойностьта на параходигЬ се е
отделило една значителна сума отъ 1,552,336 лева,
когато, огь друга страна, до колкото знаемъ, параходите еж поддържани добре и днесъ еж годни за
употребление още за дълго време, отъ което следва, че голема часть отъ сумите за амортизацията
може да се смета като економия за акционерите
на дружеството, толкова повече, че днешната цена
на параходите, вследствие настъпилите събития, е
значително повишена.
Второ нещо отъ актива на дружествения балансъ, което заслужава внимание, е наличностьта
на дружеството въ банките и касата—лв. 643,807*40
и то следъ като е изплатена презъ 1913. г. стойностьта на новия параходъ „Ц. Фердинандъ" лева
822,245-— Сумата лв. 189,03991 въ Ч. Л. и учреждения би намалила тая наличность, но тя се
компенсира отъ активните пера: лв. 134,623'60,
които длъжи държавата на дружеството за невнесена редовно субсидия за 1914. год., лв. 20,4874)1
суми на лице въ агенцията на дружеството и лева
30,26755, които има да получава огь своите осигурители за останали презъ годината аварии, или
всичко лева зл. 185,378'16, като не сметаме и лв.
31,14836 — стойностьта на материалите и вжглищата на лице на 31.XII.1914. година.

Ще се спремъ за малко и на сметката „загуби
и печалби" на 31.XII 1914. г. Общата сума на приходъ отъ навло отъ стоки, пжтници, багажи, дизбарко и субсидия възлиза на 1,658,061'31 лв. Разходите за сжщото време възлизатъ на 1,358,606 39.
Значи, остава единъ излишекъ отъ 276,453'92
лв., отъ които, като се спада лв. 135,699'— за годишна амортизация на параходите и мобилите, остава чиста печалба лв. 140,755'92, която се разделя: 5°/о за тантиеми лева 6.715'50; 12°/о за заЗа членове на Управителния съветъ се преиз- пасенъ капиталъ лв. 16,536*42 и остатъка лева
браха съ абсолютно болшинство сжщитт. двама чле
117,504'— за раздаване като дивидендъ по лв. 3 2 ' —
нове, които излизаха по старшинство, именно: К. на акция отъ 400 лева номинални, или 8 % върху
Ранковъ и Зл. Бръчковъ.
капитала на дружеството. Приятно ни е да констаОтъ отчета на дружеството за дЬйностьта му тираме, че дружеството отъ 1911. година насетне
ирЪзь изтеклата година ще се възползуваме отъ дава всЬка година добра печалба. За 1911. год. е
случая да кажемъ неколко думи върху сегашното \ дадено по 15 лева на акция, за 1912. г. по 24 лева;
положение на сжщото.
за 1913 год. по 3 2 ' — л в . и за 1914. година по лв.
32"— Презъ последните две години дружеството
Основниятъ капиталъ на дружеството възлиза
на 1,468,800 лева, съставенъ отъ 3,762 акции по е работило само по половина година, вследствие
лева 400 — номинални, отъ които 351 акции без- балканската и общоевропейската войни и все пакъ
именни, 2,071 — поименни и 1,250 на държавата. процента на печалбата требва да сметаме за задоЗапасниятъ капиталъ възлиза на 419,035 - 56 лв. волителенъ за подобно предприятие и дори е въ
и съставлява 2 8 . 6 0 % отъ основния капиталъ. За тенденция да се увеличава.
забелезване е, че основния капиталъ на д-ството е
порастналъ въ едно късо време до толкова, че почти
се е доближилъ до цифрата, определена въ устава
(чл. 46), сл-Ьдъ което нема да има нужда да се
задържа каквото и да е отъ печалбите за него, Империапизмътъ на Германия като пподъ
съ което ще се даде възможность да се образуватъ
на економическото й развитие.
други фондове огь естество да закрепятъ дружеството.
Рт.дко въ историята на народите има примери
Освень това, въ баланса фигурира сумата лева на тъй бързо, солидно и гигантско развитие, както
25,000, отделена отъ печалбите за 1913. година.
това на германците. Това е толкова по-важно,
Какво е назначението на този фондъ, пий не значе германците не населяватъ обетовани, мноемъ, но това е едно перо, което увеличава резер- ''•
го плодородни земи; географически не разполавата на дружеството.
|
гатъ съ удобни и богати морски брегове, а, при
Отъ активните пера ще разгледаме само следните: !
това, заобиколени еж съ много по-стари, силни и
1. Дружествени
параходи:
I културни страни. Не „случаятъ", „щастливото стеПараходите на дружеството следъ амортизацията ' чение на обстоятелствата и събитията* и т. н. изимъ на 31.XII. 1914. год струватъ всичко лева '
дигнаха Германия, за да бжде страшилище на Европа,

Б. Външенъ.

кн. i i — 1 2 .

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

ако не и на цЪлия свЪтъ, а трудолюбието, желязната воля, характера и системната работа на германцитЬ къмъ извоюване местото си въ Европа и
св-Ьта, направиха отъ Германия първостепенна тьрговско-индустриална страна, несравнима военна сила
и виденъ факторъ въ културата. Това, което англичанигЬ наричатъ self made man (самъ въздигналъ
се човекъ), приложено къмъ ц-Ьла държава и народъ, най-добре се оправдава отъ Германия и германците.
За малкитЬ народи, и особно за насъ, които въ
сжщо малъкъ периодъ на развитие дадохме редъ доказателства за свътли бжднини, прим^рътъ на Германия по пжтя на мирния прогресъ остава образцовъ и наежщъ.
Бждащето ще покаже, до колко Германия въ
днешната война е оправдала или изневерила съзнанието на максималнитъ си сили — нещо, за което
ще се атестира, подобно у насъ, нейната дипломация, но не и народъ — но това не ни интересува
тукъ. Дълбъко сътресена или сломена следъ войната — активътъ на Германия до тая война, и дори до
евентуалното й поразяване, остава феноменъ въ
историята. Важно е, значи, за насъ да видимъ, какъ
Германия само за -|- векъ се издигна до това си
величие, на какво се длъжи то и какво сжществено
можемъ да почерпимъ отъ него за себе си.
Крайжгълниятъ камъкъ на германското повдигане
е удивителното, достойно за назидание, особно за
насъ, стопанско развитие на Германия. Историята
на народите показва, че политическите
аспирации иматъ raison d'etre, ставатъ назрели и оставятъ
трайни плодове, когато еж положени главно на
економическата
еволюция, на дадени стопански
интереси, когато стопанството вжтрЬ въ старите
граници на държавите е тъй обособено и подигнато,
че очъртава бждащите имъ по-широки граници,
още преди да бждагъ те наложени съ огьнь и
желЬзо, когато ц-Ьлъ народъ въ всички негови
класи се проникне отъ съзнанието и стане изразитель на тая експанзивность,
която шаблонната
история зарегистрира само като политически фактъ.
Ето защо, народъ съ примитивно и слабо стопанство не може да води завоевателна политика, освЬнъ
ако се въодушевява отъ етнически идеи и религиозенъ фанатизмъ — това, което е първичния и
най-несигуренъ стадий на националната експанзивность — нито пъкъ може да има гаранции за
самостойно
стопанско развитие,
безъ каквото
не би могълъ не само да оправдае, но и да задържи
плодовете на своите чисто политически
усилия.
Тъй наречения германски империализмъ
е идея
на германската економическа
еволюция, плодъ на
чрезмерно развилите се германска индустрия и
търговия. Тоя империализмъ
— мимо спекулирането съ него въ науката — е програма на режимъ,
приложенъ отъ економиката
къмъ
политиката,
и до колкото засега Германия, като международна
единица, стана вгьрую на нейните вдъхновители,
имиераторъ, държавници и народъ. На германския
империализмъ се длъжи и предизвикания отъ него
английски такъвъ, особно отъ време на трансвалската
война, и въ най-ново време тоя на „републиканска" Франция съ подигането на Марокския въпросъ.
Това е ера на капитализирането на цели държави
— ера, въ която ролята на капиталистическите слоеве въ дадена държава се играе вече отъ дадени
цгьли държави. И наистина, днешните държави,
като международни единици всръ\цъ обществото на
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народите, идатъ като резултатъ и се развивать по
сжщия пжть на индивидит/ъ
и класитгь,
като
социалъ-економически и политически фактори въ
дадена държава.
До 1871. год. основната народна проблема на
Прусия бе обединението на германците — епилогь
на нова история, принципъ на ново бждаще. Постигната тя — наложи й се друга: Германия, вече
извоювала си местото на европейска сила съ всички вжтрешни средства и респектъ за такава, втурна се въ всеевгътската политика,
за да crane
самата тя всесвптека държава, съ роля въ мировата история. Тия етапи отъ „политическата"
еволюция на Германия не почиваха само на едно
желание и въ сжщината си не 6t,xa политически.
Отъ 1871. г. Германия съ свои и чужди капитали,
съ държавна и частна инициатива, съ трудъ и умение, повдигна не само за вжтрешните си нужди,
но и за външни такива, своите индустрии и търговия, за да ги обърне въ надвечерието на настоящата война въ заплашващи търговията и индустрията на страни по-стари, по-морски и по-богати,
като Англия, Франция и С.-Щати. Германскиятъ империализмъ, следователно, бе неизбеженъ резултатъ
отъ народния животъ, отъ економическата
еволюция на Германия.
Отъ хуманитаризма
на XVIII-я векъ, презъ
национализма
на XIX-я, Германия дойде до народния империализмъ
на ХХ-я векъ. Въ основата на характеристичните му чърти: развой на
морските сили, териториални придобивки и колосални сухопжтни въоржжения, лежатъ
колониалната и търговска експанзивность на Германия,
безъ която беха немислими огромните увеличения
на бюджетите и чисти отъ финансови сътресения..
Германските колонии отначало имаха чисто търговски характер ь. Това, обаче, трая само до 1890 г.
когато германската политика рЬзко промени своята
ориенгировка. Отъ национализма наБисмаркъ, Гсг,.
мания мина въ империализма на Вилхемъ Ц._ j j 0
тия етапи не малко допринесоха германски; г ] ; ф и _
лософи и литератори, начиная оп» Лайб>; Ш ц Ъ j \ Q .
сингъ, Клопщокъ, Хердеръ, Хегелъ, '* ервинусъ и
т. н., за ла свършнмъ съ Нитче, Tr,a(j4i<e, Бюловь
и самия Вилхелмъ II.
Презъ 1871. г. Германия б-роеше само 41 милиона души, а сега 67. Въ 1906. г. превеса на
раждаемостьта б е с ъ 910.27F, д у 1 Ш 1 | „ л н с ъ 14-88°/о
(въ Франция само съ 26,Р,51 душ,,). Тия цифри не
малко послужиха за повдигането националната гордость и експанзивната амбиция на пангерманиститЬ.
По занятие населението на Германия се разпръд-Ьля така:
Презъ 1882 г.: Презъ 1907 г.:
ЗемледЬлци
Индустрия и мини
Търговия и превозъ
Разни

42>5%
35-5%
10 0 %
12-0°/о

28'6%
42-8%
13-4°/о
15-2%

Напливътъ на населението отъ полетата къмъ
градовете, отъ земледЬлието. къмъ индустрията и
търговията, е явенъ, но споредъ Helfferich, именно
нему се длъжи увеличаването на герм. население въ
такива пропорции (Deutschlands Volkswohlstand
1888.—1913., s. 20).
Индустриалната експанзивность на Германия даде
на населението й работа и препитание, спаси го отъ
свръхнаселеностьта, а отъ естественото му увеличение направи източннкъ на постоянно растящо благоденствие.
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Економическия напр-Ьдъкъ на Германия се гаран*
тира отъ съдействието на три елемента: техни-

Вносъ

ката, економичесната организация и образо-

ванието. Техниката допринесе за развиващата се
парна сила, електрическа енергия, газови мотори,
прогресъ въ химията и т. н., а економическата
организация — за разделеното и концентрацията на
труда. Разделянето на труда намери въ професионалното образование средството за по-плодотворното прилагане, а концентрацията на труда използува образуването на големите капитали и новите
крупни предприятия, като насжщни средства за нарастването на индустриалната продуктивность.
Растежътъ на анонимните д-ва и на кредитните
учреждения позволи съединяването на капитали,
принадлежащи на множество, лица отъ разни економически положения и даде на производството богати средства. Какъ еж расли капиталите въ Германия, се вижда отъ обстоятелството, че въ 1886.—
1887. тукъ е имало 74 д-ва съ по 10 милиона марки и повече, а въ 1909. г. 229 такива! При това,
депозитите въ банките, кооперативните д-ва и спестовните каси отъ 6V2 милиарда марки, презъ последните 25 години еж се покачили на 30 милиарди ! (М. Riccardo Volta въ ,,Н. Antolog,", ottobre,
1914, p. 275).
Тесните редове не ни позволяватъ да представимъ пълната картина на извършените отъ Германия прогреси въ всички прояви на економическия
животъ. Това, което требва да подчертаемъ, то е,
какъ огромното разширяване на германската економическа дейность допринесе за насочване на германската политика къмъ тая Weltpolitik, която има
за субстрактъ тъй наречената Weltwirtschaft или
трансформирането на народното стопанство въ
всеевгьтско такова (ibid.). Требва да се забележи,
че въ необикновения импулсъ къмъ индустриите,
Германия не е пренебрегнала земледелието и, било
за съестнитЬ продукти или необходимите такива за
индустриите, е достигнала резултати, чийто цифри
показватъ съответно увеличение.
Откъмъ богатство на кам. вжглища, които заедно съ железото еж основа на индустриите. Германия иде на трето место следъ С.-Щати и Англия,
обаче, нейните недра се считатъ за най-дълготрайни. При това, отъ 1887. г. германското производство
на железо се е утроило (отъ 10 на 30 мил. тона).
Развоятъ на германското производство въ всички
отрасли е, наистина, достоенъ за удивление. Нарастнала е вжтрешната консумация и, следователно, търговията съ разните части на империята, като
последица отъ увеличаването на населението и неговото благосъстояние; нарастнала е и търговията
съ външния светъ и то въ по-гол!ьми размери
сравнително останалите държави:
Външна търговия презъ 1912. г. (въ м. марки):

1889. г. 1912. г.
Европа
3239.9 6008.6
Африка
39.6
478.6
Азия
128.2 1006.3
Америка
635.4 2885.4
Австралия и Полин.
35.1
304.2

Износъ

1889. г. 1912. г.
2509/7 6743.6
22.1
185.3
84.3
420.2
613.6 1496.4
23.5
99.9

Германския прогресъ въ обмената съ външния
| светъ имаше за корелативъ увеличението на тър| говската флота, и въ това отношение Германия достигна до положение да върви само следъ Англия.
На 1. януарий 1888. г. герм. търговска флота броеше
едва 1,240,182 тонажъ, а на 1. януарий 1913 г. достигна 3,153,724 тонажъ. Числото на търговските
й параходи отъ 717 се качи на 2098.
Въпреки малкото си протежение на брегове и то
съ не тъй благоприятна конфигурация, Германия си
извоюва едно отъ първите места средъ морските
държави. Това е резултатъ отъ сигурни rb основи
на герм. народенъ трудъ и отъ продуктивните сили
на самата германска народостопанска дейность. И
наистина, думите на Вилхелмъ II преди 20 години,
какво „Die Welt Steht unter dem Zeichen des Verkehrs", (светътъ се намира подъ знамението на обмената) се прилагатъ най-добре къмъ германския
активъ въ тая посока.
И тъй, силата и величието на Германия се длъжатъ на нейния економически напредъкъ, на чрезмерно развилите се нейни индустрии и търговия,
които фактори, както изтъква князь Бюловъ въ „Germania Imperiale" (Milano, 1914., p. 260), станаха
сигурни подръжници на огромните германски въоржжения по сухо и по море. Сжщите тия фактори
прехранваха и употребяваха за работа големите
прирастъци отъ герм. население, които по-рано се
губеха въ застрашителната герм. емиграция. Сжщите тия фактори насочиха Германия къмъ моретата, а нуждата отъ все по-нови пазари за индустриалните й произведения я насочи къмъ сдобиването съ колонии — отъ тукъ и повдигането на
Германия въ степень на мирова сила. (До днешната война Германия имаше 2,900,000 кв. км. колонии съ 11 милиона туземци и 30,000 бели. Вънъ
отъ границите си тя брои 15 милиона немци).

Девизътъ на герм. търговецъ е : „mein Feld ist
die Welt" (моето поле е целия светъ). Германския
предприемчивъ духъ и капитали създадоха и въ
чужди, далечни страни, крупни строежи презъ последните 30 години: електрич. предприятия, иригационни работи, железопжтни линии, като Багдадската напр., тая на Шантунгъ и т. н. Въ мирната
конкуренция, германското народно стопанство — съ
своята солидность и изправность — се чувствуваше
достатъчно силно въ запазването и разширяването
на подобающото му место.
Германската Weltpolitik (всемирна политика) имаУвелич.
Внось Износъ Всичко:
T/F ше всички нуждни елементи за германската WeltГерм. митн. съюзъ Ю691.4 8956-8 19648-2 214.7% wirtschaft (всемирно стопанство), която пъкъ намиАнглия
12914.4 9943-7 22858-1 113.1% раше най-големия си изразъ въ грамадната външна
Съед.-Щатн
6800.9 9115-3 15916-2 173.3% търговия и имаше за сжществени органи едновреФранция
6360.7 5309-7 11669-8 98.1°/о менното развитие на едрата индустрия, на колониалното проникване, на търговската и военни флоти.
Презъ 1887. г. Германия въ външната търговия Но всесветската политика на Германия, нейния имсе равняваше на Франция, а днесъ я надминава съ периализмъ, не можеше безъ да се сблъска съ
по-вече отъ половината; външната й търговия то- другъ империализъмъ—английския, — безъ да nptгава бе малко по-вече отъ 50% на английската, а
дизвика страхъ, зависть и подозрения у другитЬ
днесъ е 8 5 % отъ сжщата.
държави. Герм. Weltpolitik усилваше англо-германВъншната търговия на Германия по континенти ската економическа конкуренция и съ изгубеното
(въ милионъ марки):
си равновесие въ дипломатическите разсчети и ком-
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бинации, допринесе за сближението на Англия,
Франция и Русия. По тоя начинъ герм. Weltpolitik
стана източникъ на редъ международни осложнения,
които по-вече отъ веднъжъ нарушиха стабилностьта
на европейския, ако не и на всесвЪтски миръ (Марокския въпросъ, сферигЬ на влияние въ М. Азия,
балканската война и австро-сръбския конфликтъ).
За изтъкване е още тая важна чърта па герм.
империализъмъ, че той, мимо извоюването пръдоминирующо положение за Германия между останалите сили, цътгЬше свързването въ по здрави и тесни
връзки на солидарность германците вжтре и вьнъ
отъ империята, организирането на всички германски
отломъци, всички германски емиграционни колонии
въ чужбина, интересувайки се, при това, за разпространяването на германската култура по целия
свътъ чрвзъ училищата, науката и книгите. Това
б'Ь смисъла на „Deutschland iiber alles".
Презъ 1906. г. 14 ноемврий князь Бюловъ каза
следните бележити думи : „Задачата на нашата генерация е да защити позицията ни на континента
— база на всесвЪтското ни положение, — да култивира интересигЬ ни оттатъкъ океана и да води всесвътска политика справедлива, разумна и вещо измЬрена, по начинъ да не повргьди сигурностьта |
на германския народъ и да не застраши бждащето на германизма.
Близкото бхдаще ще ни покаже, до колко Германия е могла и знаила да изпълни тъй предписаните й задачи и да-ли за придобиването на едно
„по-голямо место подъ слънцето" е подобрила или
компрометирала собственото си политическо и еко-
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— 1912., която беше 250 милиона. На 31. юлий,
износа на прана вълна е възлизалъ на 178 милиона презъ 1914., когато презъ 1913. г. той възлизалъ на 126 милиона. Отъ тая дата насамъ, нзносътъ съвършено спира. Износа на дамски облекла
се явява малко засегнатъ: 122 милиона срещу 126.
Чужденките не се отказватъ отъ парижките моди.
По отношение на тая индустрия, войната не бе
причина за голема безработица.
Износътъ на вълнени платове възлиза къмъ края
на м. юлий на 131 мил. лева. Тя достигна въ края
на октомврий до 149, или 18 милиона въ повече,
но миналата 1913. година е била 183 милиона.
Износа на памучни платове на края на юлий е
билъ приблизително сжщия, както миналата година.
Но на края на октомврий той е само 256 милиона,
вместо 311. Средната цифра на 5-техъ год. 1908.
— 1912. е била 269 милиона, или едно намаление
малко по-вече отъ 4%.
Тия намаления, важни по отношение на 1913.,
нематъ катастрофаленъ характеръ.
Ннглийската търговия пр%зъ 1914. г.

Търговията на Англия за 1914. година е съ
л. ст. 180,400,000 по-малко въ сравнение съ тая презъ
1913. год.; тя възлиза на 1,223 милиона лири стерлинги (или новече отъ 30,600 милиона франка).
Търговията на никоя друга държава въ мирно време
не се е приближавала до тая цифра.
Цифрата на износа е л. ст. 430 милиона, съ едно
намаление отъ л. ст. 95 милиона, или 18°/о въ сравнение съ 1913. год.
номическо положение.
Д-ръ С. Табаковъ.
Цифрата на вноса е л. ст 697,400,000, съ едно
намаление отъ л. ст. 71,300,000 или 9°/о.
Търговията на Франция презъ първигЬ 10 м%сеци
Цифрата на новоизноса е л. ст. 95,600,000 съ
едно намаление отъ л. ст. 14,000,000 или 18°/о.
на 1914. година.
Въ тия цифри не влизатъ пратките на английското
Управлението на митниците току-що е публи- правителство за воюващите му армии. Иначе, ци- •
кувало данните за търговията на Франция презъ фрнте биха били много по-големи. Отъ друга страна,
първите 10 месеца на 1914. год.
ако индустриалците, които работитъ за военните
Вносътъ възлиза на 5,693 милиона срещу 6,832 нужди на държавата, работеха за частната индумилиона франка презъ 1913. или едно намаление стрия, тЬ биха прибавили една значителна цифра
отъ 1,140 милиона франка.
къмъ износа, който изчезна.
Износътъ възлиза на 4,422 милиона франка |
Търговията презъ м. декемврий е възлизала на
срещу 5,639 милиона презъ 1913. или едно нама- ; л. ст. 99,500,000, когато тая презъ мЪсецъ ноемление отъ 1,217 милиона франка.
j врий — на л. ст. 86,250,000.
Общото намаление, прочее, е отъ 2,312 мили- !
Увеличението се забелезва особено въ вноса
она, близо 2х/г милиарда франка, или 20%.
! на хранителни прозведения, питиета и тютюнъ —
На края на м. галий, за първите седемь месеци, '••
за л. ст. 11,500,000.
вносътъ презъ 1914. год. възлиза на 4,963 мили- •
За цъпата 1914. г. вноса на памукъ е намалелъсъ
она срещу 4,910 милиона презъ 1913., а износа 716,000 квинтала по количество и съл. ст. 5,300,000
— на 3,844 милиона срещу 3,910 милиона. Вижда \ по стойность.
се, че размерътъ на търговията презъ първата поТоя на вълната, на петрола и на каучука е
ловина на тия две години е билъ почти еднакъвъ. : увеличенъ.
Загубата отъ 2 милиарда и половина спада един- ;
Износа на памучни конни е намалелъ съ л. ст.
ствено къмъ трите месеци отъ войната.
j 735,000, а тоя на памучни платове съ л. ст. 3,618,000.
При все че войната започна презъ време, ко- ; Можеха да се очакватъ много по-тежки загуби.
гато реколтата не беше напълно събрана, и при ;
все че нуждите на армията беха много големи, |
Външната търговия на Русия прЪзъ 1914. год.
вноса на зърнени храни и брашна е по-незначи- ;
Външната търговия презъ европейската граница
теленъ презъ 1914. г. въ сравнение съ тоя презъ |
отъ 1. януарий до 30. декемврий (въ хиляди рубли)
1913. г. — 2,276,000, срещу 2,378,000 тона.
Вносътъ на добитъкъ е сжщо намаленъ: 44,000 Изиосъ 1914 г. 856,354 срещу 1,420,949 презъ 1913. г.
—
1912 г. 1,428,037
„
1,514,014
„ 1911. г.
срещу 56,000 тона; тоя на месото е малко уве- |
Вносъ 1914 г. 920,782
„
1,220,474
„ 1913 г
личенъ: 14,000 срещу 13,000. Тоя на захарьта е ;
—
1912 г. 1,036,790
„
1,022,664
„
1911. г.
увеличенъ съ 27,000 тона.
I
Пргьзъ
азиатската
граница
Намалението на износа засега главно платовете: |
85,455 срещу
97,362 презъ 1913 г
копринените платове губятъ 53 милиона; 275 ми- | Износъ 1914 г.
—
1912 г.
88,153
„
73,455
„
191К г
лиона наместо 328, но все пакъ тая цифра е по- ; Вносъ
1914 г. 173,110
„
151,254
„
1913 г
висока отъ среднятз цифра на 5-техъ години 1908. |
—
1912 г. 134,266
„
128,311
„
19п' г!
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КНИЖНИНА.
Въ този отдт.лъ ще се отбЪлт>зватъ всички постжпления, било въ редакцията на списанието, било въ библиотеката на камарата. Това отбълЬзване ще се съпровожда съ кратки бележки и рецензии за съдържанието на всЪко издание, което може да интересува нашити четци.
Втората часть има предназначеDer Aussenhandel Bulgariens
mit besonderer Beriicksichtigung нието да характеризува българско-

des Exports,
отъ д-ръ П. Кон- то народно стопанство. Въ петь
стантиновъ, Zurich и Leipzig 1914 г. отделни глави еж разгледани последователно : население, земледт,Единъ младъ българинъ си е по
лие, занаяти, ж. п. д-Ьло и търставилъ похвалната задача да заговска политика. Общъ признакъ
върши своето университетско обрана много писани отъ българи дизование съ дисертация върху насертации е, че тъ- съдържатъ сжшата външна търговия. Въпросъ,
щата тази материя, съ тази само
колкото крупенъ, поради значеразлика, че въ нъчюи случаи тя се
нието, което търговията ни съ чуж| явява необходима и въ по-пр-Ька
дите страни има за народното стовръзка съ сжщностьта на третирапанство, толкова и изискващъ сената тема, а въ други — е почти
риозно третиране.
излишна. НавсЬкждт,, обаче, тя се
Трудътъ на д-ръ Константиновъ, обяснява по-вече съ желанието на
при изработването на който той професорите, подъ ржководството
е ималъ на ржка като източници: на които се изработватъ дисертапротоколите на търговските инд. циите, да иматъ на ржка данни
камари, публикациите на Глав. ди- досежно народното стопанство на
рекция на статистиката (очудва от- една малко позната темъ страна,
сжтствието на дневниците на На- отколкото на съзнанието у самите
родното събрание !) и цЬлата почти, автори, че това е една необходима
отъ що-год-b значение литература, предпоставка за пълнотата на раззасътпаща третираните отъ него работваната тема. Въ дадения слувъпроси, е раздЪленъ на три части. чай, намъ се струва, че авторътъ
За ихходенъ пунктъ му служи съ- напразно и безъ особена нужда се
ображението, че международниятъ е разпрострелъ по отношение на
стокообмт.нъ добива отъ година глава II, III и IV. Характерните
па година все по-голт>мо значение белези на нашето земледелие, на
и така свързва отделните народни занаятчийското ни и индустриално
стопанства, та ги поставя въ голъма развитие, както и на ж. п. строизависимость едно отъ друго. Стари телство въ страната, биха могли
стопански области се сближаватъ, да бждатъ изтъкнати въ много понови се обособяватъ и започватъ сбита форма, отъ която прегледда нграятъ известна роля въ свЪ- ностьта на работата би само спетовното стопанство. Такава една челила. Много по-важно е да се
^'ова стопанска область е и Бъл- очертаятъ елементите на едно народно стопанство и насоките, по
aDi ' я > о т н о с н о к о я т о > авторътъ си
я задачата: „да представи които то се развива, подъ лупата
постав. ч
%стна степень, да ояснч на критическото разглеждане, оти, до изь
а българското народно колкото да се цитиратъ, въ довплитането
кладна форма, цифри на много отъ
светското".
стопанство въ които необходимостьта би могла
Първата часть ..' посветена на да се оспорва. Тъкмо обратното
едно кратко излагане възгледите, следва да се изтъкне по отноше
които днесъ паруватъ J*b ПОЛИТИ- ние на глава V — търговската ни
чужде- политика — която се явява недоческата економия върху
странниятъ стокообменъ, т Л Р г о в " статъчно развита. Въ едно съчискнятъ и платеженъ балансъ и к ' а м " нение по нашата чуждестранна търбиалниятъ курсъ. Това е теорията говия, този въпросъ не може да не
на международната търговия, въ за^ма едно отъ най-сжществените
най-широкия смисълъ на думата, места". Тукъ му е било местото,
скицирана по съчиненията на бе- най-подробно да се разгледа излежити економисти и поставена въ вършеното отъ страна на държаначалото на разглеждания трудъ, вата за подпомагане развоятъ на
вероятно, съ цель да се обяснитъ, търговията ни съ чуждите страни,
на немного свЬдущия четецъ, не- не само съ търговските договори,
кои понятия, познаването на които а и съ дЬйность отъ по-друго естеби улеснило разбирането ла по- ство и главно тази дейность да се
нататъшното изложение.

кн. й—i
подложи на известна преценка,
да се изтъкнатъ нейните положителни и отрицателни страни. Това
авторътъ не е направилъ. Той дава
само едно хронологично изложение
на нашите досегашни търговско| политични съглашения съ чуждите
страни, безъ да подлага на сжщественъ разборъ, нито техъ и резултатите имъ, нито замислите и
действията на държавата, като върховна ржководителка на търговската ни политика. А отъ формално гледище, ние намираме, че
местото на тази глава — следъ
като авторътъ не е намЬрилъ за
нуждно да я доразвие за сметка
на предшествуващите, даже и до
размерите на самостоенъ отдъ-лъ
— по би подхождало да е въ третята часть на книгата, съ която
вече се пристжпва къмъ сжщностьта на темата: чуждестранната търговия на България.
Кратки бележки обясняватъ, преди всичко, начинътъ на добиване
и преработване статистическия материалъ, съ к о й т о авторътъ е
опериралъ при изработването на
своето съчинение. Следва, по-нататъкъ, глава втора, която съдържа общи бележки върху българската външна търговия. Тукъ се
проследява движението на вноса и
износа отъ 1886. до края на 1911.
год., отбелезвасе техното значително нарастване (165%) и се обяснява колебливостьта имъ съ техната голема зависимость отъ реколтата въ България. Подложенъ
е на изследване, следъ това, търговскиятъ ни балансъ, който, изцело взето, е пасивенъ. Произтичащите отъ това задължения се
покриватъ съ сключване въ чужбина заеми. Държавата е задължена къмъ края на 1909. г. съ
752,538,000 лв., а общините съ
42,290,000 лв. Причините на пасивния ни търговски балансъ, авторътъ намира въ низкото културно ниво, на което още стоимъ
и въ свързаната съ него необходимость отъ пласирване големи
капитали въ железопжтни и пристанищни постройки, въ индустриални и земледъпч. предприятия, въ
модернизирване държавното управление и създаване мощна военна
организация. Даватъ се, по-нататъкъ, цифрови сведения върху постжцпленията отъ вносни и износни
мита, акцизъ и статистическо право.
Въ III. и IV. глави се разглеждатъ по отделно вносътъ и износътъ. Съ данни за год. 1908. 1909.
и 1910 се изтъква общоустановената истина, че въ България се внасятъ най-много фабрикати (68-3%),

Кн. 11—12.
слЪдъ това — с у р о в и
материали и полуфабрикати (17 6%),
хранителни средства и п и т и я
(13'5%) и най-малко — ж и в и животни (0'6%). Това се обяснява съ
стопанската физиономия на България. Страните, които най-силно се
явяватъ заинтересувани въ нашия
вносъ, е ж : Австро-Унгария, Англия,
Германия, Турция, Франция, Италия и т. н. Найсиленъ процентуалень израстъ показва вносътъ
отъ Германия, която страна въ
последните години вече надминава Англия, а по отношение на
тази послЪднята държава, както и
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минимумъ и слт>дъ това да се издири, да-ли той е гарантиранъ или
не. Това не е сторено, убъ\цителностьта на авгора, следователно,
не е безупречна.
Най-крупниятъ купувачъ на иашит-Ь храни, въ последно време,
е Белгия. Добива сжщо така значение и Гърция. Като по-отдавнашни купувачи играятъ роля : Англия, Франция, Турция и Германия.
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Въ носледнята глава се разглеждатъ пжтищата на пашата
търговия и параходството но Дунава и Черно wope. Изтъкнатъ с
напредъкътъ на трафика къмъ морето, за сметка на дунавския —
сухопжтниятъ трафнкь почти запазва своето положение — и недостатъчностьта на националния ни
търговски флотъ. Авторътъ одобрява премахването субсидии ih на
чужди
гт. параходства. НЪколко заВъ непосредствена връзка съ
износа на храни е организацията ключителни думи резюмиран, есенна житната търговия въ страната, цията па всичко изложено. Подна който въпросъ авторътъ е чертана се накрай необходимостьта
ималъ щастливата идея да отдели j отъ организирване износътъ, въ
за Австро-Унгария, се установява j съответно место. ПрослЬденъ е хо- най-широкия смисъль на думата:
относителенъ регресь.
j д ъ т ъ н а сделките отъ производи- подобряване съобщителните средства, изучване съответните пазари,
Износътъ е подложенъ на по-1 гелит-fc до голЪмитЪ пристанищни
уреждане добра информационна
подробно разглеждане въ следни-! експортьори, изтъкнатъ е начи-1
служба, учредяване банки и т. и.
те три насоки: а) сьставъ Ь) ана-1 нътъ, по който тия сделки се изСпръхме се по-обстойно върху
лизъ и с) области. България изнася «ършвагь, и се посочва на примидисертацията на г-на Д-ръ Коннай-вече хранителни средства и пи- тивностьта и недостатъците, харак-',
стантиновъ, защото тя се явява катиета, слЪдъ това—сурови матерна- \ теризуващи житната ни търговия.
то единъ сериозенъ трудъ въ нали и полуфабрикати, фабрикати и Пропуснато е само да се каже, ка- j шата търговско-политична литеранай-малко — живи животни. Анали- кво е желателно да се направи, i тура, заслужващъ съответна презуването, по-нататъкъ, се състои въ за да бждатъ премахнати сжще-! ценка и похвала. Ако посочихме
изброяване ОТДЪТШИГБ артикули на егвуващите несгоди.
на нЬкои нейни слабости, това наизноса. На първо место, разбира
По сжщия начинъ, авторътъ се нранихме водими единствено отъ
се, стоятъ хранигЬ, по отношение спира върху всички артикули отъ ( желанието да ги видимъ избегнати
на които, въпреки зависимостьта значение за нашия износъ и ди-1 въ бждащите работи на начинаюотъ реколтата, се забелязва без- ри да уясни характерните страни •щия авторъ, комуто пожелаваме най
споренъ напрЪдъкъ. Това се об- въ неговия развой, при което е от-: блЪскави успехи, както на литераяснява съ увеличаване обработвае- дадено no-големо внимание на ро-: турното поприще, така и въ общемата площь, съ подобряване прЪ- зовото масло и яйцата.
; ствената му иародостоианска дейвознигЬ средства въ страната и съ
Областите на нашия износъ/ ность.
Д-ръ Ив, К.
повишаване цЪнигЬ на светския пръ\аставляватъ предметъ на спепазаръ, въ к о й т о България не циално и твърде сполучливо разучаствува нито даже съ 2'/о: презъ глеждане. Проследява се положеПросто и двойно книговод1888. год. този процентъ е билъ нието на нашата търговия още отъ ство, огь /;. Hnshke,
iiphn. A.
1-89, а презъ 1907. г . — 1 9 6 . Съ преди освобождението, обясняватъ Захарисвъ, Coifinn, 1915.
сравняване цифрите на производ- се причините за нейното тогаваш- j
Самата книга на нЬмски с едно
ството и износа, авторътъ устано- но сравнително развитие и за на-I съвсЬмъ елементарно ржконодстно
вява едно все по-неблагоприятно стжпилия следь освобождението | за практическо изучване простото
ставате съотношение въ смисъль, регресъ и следъ това се устано-1 и двойно книговодство и не заема
че процентъгь на износа се засилва вява размерътъ, съ който всека' особено завидно место въ германза сметка на количествата, които отъ чуждите страни участвува в ъ ' ската счетоводна литература. Г-нъ
оставатъ въ страната за изхранва- нашия износъ. Не е проиустна- i Захариевъ я е „превелъ и ириспоне населението и добитъка. Изно- то да се отбележи, д-fe е и него-'. собилъ" на български. Преводътъ
сътъ, сиоредъ него, е пресиленъ и вото бждаще. Дадена е накрай; е лошъ, езикътъ не твърде литерасте несъответно съ засилването една сбита характеристика на въ-: ратуренъ, а колкото се отнася до
на производството, а въ ущърбъ на просиите области и се установява, \ „приспособяването," то се състои
местния консумъ. Това се обяснява че износътъ ни се разширява по \въ разменяване немските имена
съ увеличения данъченъ товаръ държави: съ по-вече отъ 5 % за | съ български, а оригиналните дуи съ нуждата отъ пари у селянина. целия износъ еж участвували от- j ми съ нови. Думите „Aingang" и
Тази си теза, авторътъ би следва- начало само 4 държави съ общъ „Ausgang" еж преведени съ „прило да подкрепи по-обстойно и съ процентъ 86 (отъ техъ Турция, ходъ" и „разходъ," в м 1 ; с т о съ
необорими данни на ржка, което Англия и Франция 80%), а презъ | ,вносъ" и „износъ/ а употребевъ случая не е направено, та доби- последното петил-Ътие 7 държави j ната въ оригинала сметка „Маптитъ- заключения изглеждатъ твър- j даватъ 8 9 % (отъ гЬхъ горните | deln" (бадеми) е заменена съ см.
д% смели. Засилениятъ данъченъ j Т р ( , — 4 5 % ) . Регресътъ (релати-; „зехтинъ." Единъ прЪводенъ притозаръ не може да се установи j вень) на Турция, А н г л и я
и 1 м1;ръ: „ Der beim Abschess sich erсамо съ общите бюджетни прихо- \ Франция е особено забележителенъ gebende Gewin oder Verlust wird
ди, а паричната нужда не се явя-1 и 0 Т ъ големо значение за бжда-1 nicht im einzelnen, sondern nur sumва съ нищо обоснована. Що се от-! щата ни търговска политика. Пра-: rnarisch nachgewiesen" е преведено
нася до диспропорцията на износа! в и впечатление, че въ тази часть! на стр. 20. „При приключването
и нуждите на мастното изхранва-1 Н а своя трудъ авторътъ е вложилъ I на сметките, печалбата или загуне, требвало е да се установи, n p t - голяма часть отъ енергията си и | бата се явяватъ само като събиради всичко, необходимиятъ на глава тя му се е отдала най-добре.
i емо." Подобенъ нреводъ изменя
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„Списание на юридическото
Библиографически бюлетинъ
смисъльта на оригинала. Изобщо,
книгата се явява малко ценна за за депозиранигЬ въ библиотеката д-во въ София", кн. II., III. и IV.,
печатни издания. Год. XII (1908). год. XIII. „Мораториума", отъ д-ръ
счетоводната ни литература.
П. Зжбовъ.
Т. К. София, 1914.
Официално издание на „НароСъкратени протокола на Со- дната библиотека" въ София.
. „Ново врпме", бр. 2., София
фийската т.-инд. камара, сесия
1. февр. „Плехаповъ и Парвусъ."
XXIII прЪзъ 1914. г.София, 1914.I Кооперапгоръ, бр. 21., София, „П. П. Славейковъ", отъ Ст. Н.
Софийската посестрима излиза ! 10 февруарий. „Простото и двой- „Осигуровката на работниците въ
първа съ протоколите си отъ ми-I ното счетоводство." Кооперативна случай на болесть, смърть, осаканалогодишната сесия. Покрай оби- | сбирка ; дружественъ животъ ; хро- тяване и старость, споредъ закокновената текуща работа — отче- ! ника.
нопроекта на м-ръ Бакаловъ и чужти, бюджетъ, разни списъци и пр.
дите
законодателства'1 — А. Кова„Право", бр. 9., София, 14. фет-fe съдържатъ реферати и станалите
чевъ.
пъ свръзка съ т4хъ разисквания по вруарий. „Проектираните привилеследните по-важни въпроси: npt- гии на Бълг. земл. банка" отъ д-ръ
„Ново Землед/ълие," год. II.,
дложение за изменение на чл. 9 Т. П. Теодоровъ. „Законопроекта кн. 1., януарий 1915. г. Русе. „ДЪйотъ закона за организиране н под- 1 за сждебнигЬ пристави" —крити- ностьта на агрономите и кооперапомагане занаятитъ; рационално из- ! чески бележки отъ А. Апостоловъ, циите" отъ Ст. Фетваджиевъ. „Земползване на минералните води и I сжд. приставъ. Съдебна практика, лед1злското производство въ воюкурорти; разглеждане правилника I изъ чужбина, отзиви, книжнина. ващите държави" d-r Е. G. Zitzen.
за временните занаятчийски и про- |
Изъ науката и практиката. Землефесионални курсове, уреждани отъ | „Съвр, Мисъль", бр. 20., София делска хроника, рецензии и книжСоф. т. и. камара; откриване дър- 13. февр. „Изходътъ отъ положе- нина.
жавно дърводълско училище въ I нието". „Италия и Австро-УнгаСофия; докладъ за шестия кон- I рия", отъ д-ръ Н. Сакаровъ. „Бъ- „Deutsche Wirtschqftszeitung",
гресъ на търговските камари и тър- .тЪжки за привременното управле- бр. 3.—4., Берлинъ1/15. февруарий
говско-промишлени сдружения въ ние въ новите области", отъ Ив. „Die Frage der Bilanzerstellung im
Kriege", „Krieg und Wirtschaft",—
Парижъ иръзъ 1914. г.; зареги- Коларовъ. Изъ чуждия печатъ.
Wirtschaftschronik
des Krieges —
строване на търговскигЬ фирми.
„Банковъ пртгледъ", бр. 3.,
София, 1. февруарий.„Букурещката Mitteilungen des deutsch-amerikaniЛозарско-градинарски кален- борса", отъ Ст. Бочевъ, „Занаят- schen Wirtschaftsverbandes, Biicherдаръ за 1915. г. отъ Хр. Т. Стам- чийските производителни коопе- schau.
болиевъ, р е д . на сп. „Модерно рации у насъ" — Д. х. Димовъ.
„Das Handelsmuseum", бр. 5.,
земледт>лие." Русе, год. I.
Борсовъ прътледъ, хроника.
Виена, 4. февр. Kriegsmassnahmen
Ново начинание въ тази область.
und Kriegswirkungen-Osterreich, DeКалендари е богатъ по съдържа„Народно стопанство", брой
ние и снабденъ съ редъ илюстра- 1.—2., София 15. януарий „Бълга- utsehland, Grossbritanien und Irland,
ции. Той е една настолна книжка рия презъ 1914. год.", отъ д-ръ Frankreich, Italien, Bulgarien, Daотъ първа необходимость за всъ- С. Ганевъ. „Индустр.-технически nemark, Norwegen. Zollgesetzgebung
ки лозарь, в и и а р ь, овощарь и училища и работилници въ Бъл- — Bulgarien, Rumanien. Handelspoциътарь. Препоръчваме го най- гария" — Б. Н. Балкански. „Чи- litisches; Handel, Industrie, Landwirtschaft;
Kommunikationsmittel,
горещо.
провското килимарство" — Ат. ДоSchiHahrt etc.
бревъ. „Занаятите въ настоящата
Земледтлско-скотовъденъ ка-криза" — Кр. В. Златаровъ.
„Journal de la chambre de comлендаръ, за 1915. г., отъ Д-ръ С.
merce
de Constantinople", брой
ДоспЪвски и Хр. Тачевъ, София, „Юридическа пртгледъ" кн. 1.,
1372., Цариградъ, 20. февр. „Le
год. II.
София, януарий. „Законодателната
Сжщо така полезно помагало за 1914 год." отъ С. С. Бобчевъ. commerce de fruits et des primeurs
практическия животъ. С ъ д ъ р ж а \ „Сегашната война отъ междуна- a Hambourg". „La marine marchande
ценни упжтвания въ следните об- • родно гледище" — д-ръ М. Попо- ottomane". Faits et Notices.
ласти : земледътше, скотовъдство, I вилиевъ. „Санитарното законодаовцевъдство, козевъдство, свине- | телство въ България — д-ръ Ст. Г. „La semaine financiere", бр. 7.,
въдство, птицевъдство, мл-Ькарство, Тончевъ. „Неколко думи за кри- Парижъ, 13. февр. Le rendement
лозарство, винарство, овощарство, миналната статистика на България des impots. — Caisse de depots et
зеленичарство, черничарство, бу- за 1910. год. и поважнитъ резул- consignations — Ministere de finances.— Finances bulgares. La bourse.
барство и пчеларство. Изданието тати отъ нея"—Д. Мишайковъ.
— Banque de France et succursales.
е грижливо подредено, сравнително много евтино и заслужава
„Списание на българското
„Revue d'economie politique",
всека похвала.
инж.-архитектно д-во"бр.1 .-3„ кн. 6. ноемврий — декемврий 1914.
София 17. януарий. „ЗаконопроКаталогъ на библиотеката ектъ за хигиената и безопасностьта Парижъ. „La guerre et la question
„Маринъ С. приновъ," София, на труда" —мнение на групата на sociale" — Ch. Gide. Notes et memorande; chronique legislative; bul1914. год.
машинните инженери и електро- letin bibliographique.
Официално издание на „Наро- инженерите при българското инж.дната библиотека" въ София, съ арх. д-во въ София. Мнение на
„Veconomiste franpais", бр. 3.,
кратъкъ биографичерски очеркъ секцията на минните инженери по Парижъ, 16. януарий. La guerre,
върху живота на бележития бъл- законопроекта за хигиената и без- la situation, les perspectives. Finances
гарски ученъ, отъ Д-ръ В. И. Зла- опасностьта на труда. Разни. Вести allemandes. Lettre d'Angleterre. Doтарски. Съдържа 2670 съчинения, отъ дружеството.
cuments relatifs a la guerre. Revue
групирани въ XVI отдъла.
cconomique.

Кн.

11—12.

ЕКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

Стр.

207.

голямото м н о з и н с т в о работилници и фабрични з а в е д е н и я и,
най-сетнъ, може би, ще се изостави. По този начинъ, въ резултатъ
то здраве, за женския и детски числото на законите, които не се
трудъ, за инспекцията на труда, за прилагатъ, ще бжде увеличено съ
I. По законопроекта за хигиена- насърдчение на местната индистрия
единица. При подобна у часть на
та и безопасностьта на труда. По- и др., но тъй, както еж пръснати,
бждащия законъ, вредата не би
ради голЪмото значение, който въ- те не изразяватъ една всестранна
била непосредствено тъй голема —
просниятъ законопроектъ има за замисъль за охрана на работништя ще засегне само авторитета на
развитието на нашата индустрия, кия трудъ. Отъ друга страна, осезаконодателството. Но сжщесгвубюрото на камарата, преди да се зателни резултати тука, както и
ва и друга възможность, много попроизнесе по него, счете за унгЬстно j въ всека область на законодателопасна. Както се каза, за едно внуда свика местните индустриалци за i ството, могатъ да се очакватъ сашшелсно число фабрични заведеда дадатъ своето мнение. Въ ре- | мо, когато респективните постанония и занаятчийски работилници,
зултат h на това събрание, д-Ьто за- ! вления бждатъ събрани и системне ще бжде възможно да изпълконопроекта биде подробно изло I но наредени като части на единъ
нятъ предписанията на закона. Тоженъ и обсжденъ, се отправи ! целостенъ законъ, защото само това ще се констатира и отъ самите
слЪдкнта телеграма до Министер- гава неговото прилагане ще може
органи на властьта, когато дойде
ството на търговията и пр.:
да се извършва при възможно най- време да прилагатъ закона, и тЬ
„Свикани на събрание въ кама- голема яснота и определеность. ще изпаднатъ въ дилемата да затрата, тукашните индустриалци раз- Така че, въ кодификационно отно- вррятъ тия заведения, или пъкъ да
гледаха законопроекта за хигиената шение законопроектътъ може да се не настояватъ на точното изпъли безопасностьта на труда. При счита за една сериозна стжпка нение на закона. Въ такъвъ слупълното съзнание, че е необходи- напредъ.
чай, очевидно е, се отваря широко
мо на работничеството да се гаПо сжщество, обаче, той има го- вратата за личната оценка на инрантира съответна защита, всички леми недостатъци, които го обез- спекторите на труда и, следователнамиратъ,че постановленията на за- ценяватъ напълно. На първо ме- но, за нееднаквото прилагане на
конопроекта не отговарятъ на на- сто, при съставянето му, не еж взе- закона въ разните места на царшите стопански и социални усло- ти п р е д ъ видъ условията на ството. А това ще постави отделвия, повече еж резултатъ на под- местното производство. Предвиде- нигЬ заведения въ нееднакво поражание, отколкото на назрели мт>- ните хигиенични и предпазителни ложение и главно ще убие върата
стни нужди, отиватъ по-далечъ, от- изисквания лесно биха се оежще- на индустриалци, занаятчии и раколкото би могло да се помисли да- ствили отъ новите предприятия, ботници въ стабилностьта на наже, а въ случай на пристрастно при- които има да се строятъ за въ | шето законодателство, безъ която
лагане, за което формулировката на бждаще, защото като части отъ об- вера, както се знае, н-Ьма и стозаконопроекта дава широкъ про- щия планъ на заведението, те не би- панска предприемчивость.
сторъ, добивагъ драконовски ха- ха много обременили неговата стойТия последици ще дойдатъ нерактеръ и узаконяването имъ би ность, а, отъ друга страна, за сазначило да се застраши сжществу- мото производство на заведението минуемо при хипотезата, че ще
ването на много наши, незакръ-п- тв ще съставляватъ големо npt-1 имаме едно наП-добросъкт.стно принали още индустриални предприя- имущество спремо ония заведения, •лагане на закона. Но въ това оттия. Настояваме, внасянето на за-1 които ги нематъ. СъвсЬмъ иначе> ношение нашата действителность
конопроекта въ Народното събра- стои въпросътъ съ заварените за- ни дава основание да се опасявание да бжде отложено, докато не ведения. Споредъ законопроекта, ме и отъ възможностьта за едно
се прегледа огъ една комисия, въ те ще требва, въ разстояние на 6 ! шаблонно, или даже пристрастно
която да бждатъ представени тър- месеци отъ като законътъ влезе прилагане, особено при наличноговските камари, индустриалния I въ сила, да бждатъ пригодени къмъ стьта, отъ една страна, на толкова
сьюзъ, економисти и народостопан- неговите изисквания. За никого, I много заведения, неотговарящи на
ски дейци. Намираме, че нЪма при- обаче, не требва да има и най-1 закона, и, отъ друга, на неограничини да се бърза толкова много малко съмнение, че само една не- чената власть на инспекторите по
съ закони, които така чувствително значителна часть отъ техъ ще се прилагането му. И тогава нееднакзасегатъ народостопанския животъ" намерятъ отговарящи на изисква- вото положение на отделните за" Въ допълнение на тази телегра- нията на законопроекта. Мнозин- ведения ще добие фактически разма, бюрото препрати въ Минис- ството, особено занаятчийските ра- мерите на сжщински хаосъ, отъ
терството на търговията и пр. дол- ботилници, ще се укажатъ не само който нормалното ни стопанско разното изложение:
неотговарящи на закона, но и не- витие може само вреди да очаква.

МАЛЪКЪ БЪЛЪЖНИКЪ.

Изъ д-Ьйностьта на Камарата.

Ние не се съмневаме, че тия
„ Създаването специаленъ законъ I приспособими къмъ неговитъ изза хигиената и безопасностьта на | исквания. Какво ще се прави съ | опасни последствия ще се сбждогнища на труда ? Споредъ j натъ, ако законопроектътъ стане
труда би съставлявало голяма при- тия
законопроекта,
те требва да бж-1 законъ, защото най-главниятъ въдобивка въ областьта на социалното законодателство у насъ. Сега! датъ затворени. Но това е равно- \ просъ въ тая материя — въпросъть
имаме, по материята, която е пр%д- силно съ лишаване огъ възмож- j за приспособяването на сжществуметъ на законопроекта, извъхтни ность да живее една голема маеса j ващите заведения къмъ изисквазаконодателни разпоредби, но т е отъ населението на страната, нъ-1 нията на хигиената и безопасноеж разхвърляни изъ различните за- що, което ннкакъвъ законъ не е, стьта на труда, при конкретните
кони и не съставляватъ нъщо цЪ- въ състояние да стори. Тогава ще | наши условия — вместо да бжде
ло. Такива се намиратъ въ закона стане следното: ще се направи i првдметъ на всестранно изучване,
за благоустройството на населени- оиитъ за прилагане на закона, ще jтой е разрЪшенъ само съ единъ
r b места, за опазване обществено- се види, че това е невъзможно за i замахъ:
„заварените
заведения

Стр. 208.
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Кн. 1 1 - 12.

редица неприятности и рискове,
т* прибързаха да закаратъ сами
въ Цариградъ своите овни, овце и
др. добитъци, безъ дори да прибегнатъ къмъ услугата на опитни
наши комисионери. По този начинъ
те предоставиха всецело стоката
си на милостьта па джелепския
еснафъ въ Цариградъ и вжтре въ
неколко само дни цените на овнешкото месо „каварджикъ" спаднаха отъ 12—13 гроша, на 7 — 8
гроша. Вънъ отъ това, благодарение на тЬхната неопитность да защитятъ интересите си, освенъ законното мито 1 5 % , т е еж били
принудени да платятъ значителни
суми за редица незаконни такси:
топракъ параеж (мурарие), данъкъ
занятие (темету), помощи за флота за националната турска отбрана,
Отъ казаното до тукъ требва
за народната просвета, за еснафа
да заключимъ, че законопроектътъ
и пр., а колкото пари еж получиза хигиената и безопасностьта на
ли,
срещатъ трудности за пренатруда е преждевременъ — не въ
сянето имъ, поради запрещението
еммсълъ, че българското работниЕто защо, камарата моли почи- да се изнася злато отъ Турция.
чество не се нуждае днесь отъ заВъ случая, нашит* търговци на
щита, но въ смисълъ, че не еж таемото Министерство да спре внанаправени още достатъчни стопан- сянето на законопроекта за хиги- аобитъкъ като знаяха, че Турция
ски изучвания за най-целесъобраз- ената и безопасностьта на труда се нуждае отъ много месо и нема
ното законодателно въвеждане на въ Народното събрание, като го отъ кжде другаде да си го набаостави за по-спокойни времена, ко- ви, требваше да не бързатъ съ
тая защита.
гато, следъ отминаването на днешАко законопроектътъ, какъвто ната европейска криза, той ще износа. Т е можаха да бждатъ абго имаме, е прибързанъ за нор- може се обежди достатъчно об- солютно сигурни, че самите кумални времена, защото, както ка- стойно, всестранчиво и отъ една пувачи отъ Цариградъ ще ги позахме, тъй важната материя, която i комисия, имаща по-широкъ съставъ. гьрсятъ и намерятъ и тогава н*маше сами да подбиватъ цените
той урежда, не е изучена, при днешнитЪ извънредни времена негово- |
II. По търговията ни съ Турция. н а с в о я т а с т о к а - Освенъ това, тъ
то появяване става мжчно обясни- j Възъ основа на сведения отъ ме- тр*бваше, въ силата на своята търмо. И наистина, да допустнемъ че | родавенъ източникъ, бюрото на- г о в с к а опитность, да пр*дугадятъ,
той стане законъ, какъ ще се при- мери за неизлишно да отправи ч е м а с с а спънки и рискове ще имъ
лага и за кого? За работниците следното окр. писмо до г-да т ъ р - ! с е изпречатъ на пжтя, ако въ тия
ли, които при тежката криза за да говцит* и индустриалците въ ра- изключителни времена се рЬшатъ
с а м и
д а
припечелятъ наежщния си хлебъ, j йона на камарата:
закаратъ стоката си въ
еж готови да приематъ работа и j „Известно е на нашитЬ тър- Цариградъ, безъ да еж я пр*двапри най-тежки условия, стига да ! говци, че откакъ Турция се нам*-! рително продали. И въ това отсе намери такава ? За фабриките ' си въ войната, за стскитъ, които | ношение моментътъ беше и е
ли, много огь които, ако още не България изнася въ тази държава, | твърд* благоприятенъ за тъхъ, за
еж ударили ключа на вратите, то- се появи необикновено големо тър- j д а сключатъ своите сделки франва ще сторятъ днесь - утр-fe, не сене и техните цени на цари- j к о н а ш а т а граница.
нодъ страхъ да нарушатъ бждащия градското тържище бързо се поТова, което се каза по отношезаконъ за хигиената и безопасно- качиха. Очакваше се при това по- ние на търговците съ добитъкъ, е
стьта на труда, а по липса на раложение, че ако за нъкои стоки j верно и за износителите на спиртъ
бота? За занаятчийските ли рабо! забраната на износа бжде вдигна- — било въ сурово състояние, било
тилници, въ които не еж. вече осi та, реснективнит* търговци-изно- преработенъ, като ракия (цуйка,
танали наемни работници? Трудно
| сители ще съумеятъ добр* да из-1 мастика, конякъ и пр.). Главнит*
с да се мисли, че до като трае
' ползуватъ крайно благоприятните j доставчици на алкохолъ въ Турция
настоящата стопанска криза и при
маесовата безработица, държавата условия на цариградското тържи- — Русия, Австрия и др. — не
ще се залови да затваря работил- ще. И, наистина, следъ известно могатъ да изнасятъ този артикулъ
ници или фабрики, въ които още I време, износътъ на некои артику- и, вследствие на това, България се
се намира работа, само за да при- '. ли биде разрешенъ, можаха ли, намира въ едно изключително блаложи единъ новосъздаденъ законъ. обаче, нашите търговци да изпол- гоприятно положение. Нуждно е
Повече отъ ясно е, че не еж днесь зуватъ момента? За съжаление, само нашите спиртни фабрики да
времената за прокарване на таки- не ! — и това само по тЬхна вина. усилятъ до максимални размери
ва важни закони, особено въ една Какво направиха, напр. нашите своето производство и, отъ друга
страна като нашата, за която т е търговци на добитъкъ ? Вместо страна, да преценятъ добрЬ моще съставляватъ първата сериозна да дочакатъ да се явятъ при техъ мента, да се взаимно споразумеятъ
и обмислена стжпка въ пжтя на купувачи изъ Турция и закупятъ за регулиране на износа и по този
стоката имъ въ брой и на место- начинъ да използуватъ този р е социалното законодателство.
то, което щеше да ги огърве отъ дъкъ случай. Но и тука нашите

требва дя се приспособятъ най-късно 6 месеца сл'Ьдъ влизането на
закона въ сила" (чл. 2).
Прави впечатление в-Ьрата, че
индустриални заведения и занаятчийски работилници могатъ въ разстояние на 6 месеци да се пригодятъ къмъ толкова много хигиенически и предпазителни изисквания.
А действителностьта никакъ не оправдава тая Btpa. За да се прЪдприеме едно подобно преобразуване на дадено заведение, необходими еж редица условия и ервдства, които не могатъ да се подготвятъ въ едно толкова кратко ept,ме. Не требва да се забравя, че
тукъ се касае за едно широко стопанско преобразуване, което изисква, освенъ капитали, още и години.

По тия съображения, и безъ да се
спираме върху отделните подробности на законопроекта, отъ които
некои биха намерили своето подходяще место въ правилника по
прилагането на бждащия законъ,
ние считаме, че ще бжде въ интереса на народното стопанство и
социалното законодателство у насъ,
да не се прибързва съ гласуването
на законопроекта. Ако до сега нашето работничество е могло да
понесе, по единъ или другъ начинъ
условията на своя трудъ, сигурно
е, че презъ време на кризата то
ще бжде застрашено не толкова
отъ условията на труда, колкото
отъ тия на безработицата, а следъ
като мине кризата, държавата ще
има възможность, при по-големо
спокойствие, да предприеме едно
обстойно изучване на въпроса и
да създаде единъ законъ отгова! рящъ напълно на условията,
на
народното стопанство.

Кн. 11 — 12.
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положителни сведения говорятъ, че I сутриньта и заминава въ четвър-! носъ. За всички тия параходи въ
моментътъ не е ум^ло използуванъ тъкъ 2 часа п. объдъ за Солунъ I пристанището има 24 мауни съ не
отъ нашит-Ь фабриканти-износители — Пирея, Патрасъ и Бриндизи ; б) | повече отъ 700 тона вмъттимость,
на спиртни питиета. Както съ до-1 ВСЕКИ 15 дни, неопределено кой | съ които, за да се разтоварятъ всибитъка, така и съ тия последните, день — Дедеагачъ — Вурла, Бей-1 чкигЬ параходи, последните тр-feедно безогледно втурване въ тър- рутъ, Самосъ (Вати), Козъ, Ро-1 бва да чакатъ още 20 — 25 дни.
жището стана причина да паднатъ досъ, Макри (Сирия), Адания, Мер- Ето защо, повечето отъ тия пац-ЬнигЬ въ значителни размери, и синъ, Алексаидретъ, Латака, Три- раходи, слъдъкато ирЬстоятъ 6—7
нашит% търговци, вместо да изпол- поли, Сири, Кайфа, Яфа, Портъ- дни, напущатъ пристанището, безъ
зуватъ до край благоприятния мо-1 Сайдъ, Лакине, Каяамата, Корфу, да ех успЬли да разтоварятъ стоментъ, да направятъ добра работа | Бриндизи, Бари, Анкона и Венеция. китЬ си и безъ да еж взели
и внесатъ злато въ страната, един-1 д / Maritima Jtaliana, която по-; наши стоки за износъ. За да се
ствено поради неум-внието си, о- държа линиите: първа седмица i подобрятъ до нейде условията за
ставятъ лъвската часть отъ печал- О тъ Дедеагачъ, Кавала, Солунъ, j разтоварването и товаренето при
битъ въ pRutrfe на чуждите тър-j Пирея, Канея, Сиракуза! Катания' \ Дедеагачското пристанище, необговци. Това сжщото ще се случи | Рипосто, Ренено, Калабрия, Ме-1 ходими еж. още най-малко 25 масигурно при евентуалното вдигане j сина, Палермо, Неаполъ, Лнворно, I У ни и я а с е увеличи персонала въ
забраната на износа и за други ар-1 Генуа, и втора седмица Деде- портовото управление, който да дитикули, ако заинтересуваните тър- агачъ, Вурла, Пиреа, Канеа и т. рижира работенето съ маунигЬ.
говци не проявяватъ по-голема дал- н. както първата седмица, само че
Нови почетни кореспонденти на
новидность.
не тушира Кавала, Солунъ.
Тия печални факти камарата из- V. Messageries Maritimes — ко- камарата. Варн. търг. инд. камара
нася предъ вниманието на г. г. ято подържа пощенска линия единъ въ общото си събрание на 20. декемврий м. г. назначи за почетни
търговците, съ надежда, че те ще
въ седмицата, четвъртъкъ или - к о р е с п о н д е н т и следните лица въ
се замислятъ върху техъ и ще раз- пжть
петъкъ отъ Дедеагачъ, П и р е я,
района си:
бератъ, какъвъ големъ неджгъ съ- Малта и Марсилия.
1. Васплъ Велчевъ, търговецъставлява за търговията ни сегашVI. Kedivial Mail Linie — коната неорганизираность на износа. ето подържа единъ пжть седми- житаръ въ гара Шейтанджикъ.
2. Иванъ Цимитровъ, маниСжщевременно известяваме, че ч н о •
понеделникъ или вторникъ | ф а к
лесковецъ.
ъ в ъ
ония наши фирми, които разполинията Дедеагачъ Солунъ, Пи-1 3 . Илия Ив. Баканджиевъ,
лагатъ съ стока, износътъ на която
е разрешенъ, могатъ да поискатъ рея, Александрия. Тая компания' търговецъ въ гара Асеново.
4. Жеко П Гацовъ, книжарь
чрезъ камарата сведения и съдей- предлага навло отъ Дедеагачъ за
ствие за намиране солидни тър- Александрия за кашкавалъ по 50 въ с. Чаиръ.
5. Николай П. Коцевъ, тьргоговски кжщи въ Цариградъ, съ лева зл. за тонъ а за сирене въ
вецъ-житарь, въ гара Тръмбешъ.
които да влезнатъ въ сношение." тенекета по 60 лв. зл. за тонъ.
VII. Д-во Panhelllnique — коБюрото на сжщата, въ заседаIII. По трафика прЪзъ Деде- ято подържа линия въ 15 дни вед- нието си отъ 26. януарийт. г., наагачъ. Следъ затварянето на Дар- нъжъ, неопределено кой депь, отъ значи за почетенъ кореспондентъ
данелите, Дедеагачското приста- Дедеагачъ, Пирея, Патрасъ, Кор- въ Дедеагачъ, експедитора Иванъ
нище остава единствената отворена фу, Венеция и Триестъ, но за Три- П. Даскаловъ, бивпгь такъвь въ
врата, презъ която се извършва j естъ само не взема стоки,
Варна.
вносно-износната търговия на Бъл-! Навлата, които се взематъ за боНаставления по прилагане д%йгария по море. Ето защо, нами-1 ба и царевицата отъ Дедеагачъ
ствующата
износна митнишка тараме за уместно да дадемъ некои j до разните пристанища еж, както
рифа. Министерството на финанследва
за
единъ
тонъ
въ
златни
сведения досежно условията на
сиите съ писмо К> 1282 отъ 27.1
трафика презъ Дедеагачъ, които франка.
т. г. дава следните наставления по
До
Пирея
бобъ
отъ
18—22
frs.
могатъ да бждатъ отъ голема полприлагането на действующага изза за г-да търговците отъ вжтре- царевица 15—19 frs.
носна митиишка тарифа:
До
Солунъ
бобъ
отъ
18—22
frs.
шностьта.
Всички поименовани въ тая таЗа сега въ Дедеагачъ еж устано- царевица 17—19 frs.
рифа
стоки, при износа нмъ за
До
Корфу
бобъ
отъ
25—30
frs.
вени следните параходни агенции.
странство, се облагагъ съ посоче/. Archipelago American Ste- царевица 24—26 frs.
До Венеция бобъ отъ 30—32 frs.! ните въ нея съответни мита : при
ampship C-o, тая компания поддър! т о в а > сжщите сгоки плащатъ, нежа линия : Дедеагачъ — Солунъ царевица 29—31 frs.
До Патрасъ бобъ отъ 25—27 frs. | зависимо отъ износното мито и
Вурла — Сири, единъ пжть въ седполупроцентовъ сборъ (50 стотинки
мицата, неопределено въ кой день. царевица 24—26 frs.
Тези еж агенциите, ко ито j за вс1,ки 100 лева), събирянъ вър//. La Phoceenne — която поХ
държа линията Дедеагачъ, Солунъ, иматъ редовни линии, но требва! У Яхната продажна стойность на
да
се
отбележи
факта,
че
лип-1
едро у насъ.
Лемносъ, Хиосъ, Александрия, всесватъ
условията,
необходими
за
реВсички нсиоименовани въ казаки петнадесеть дни, неопределено
въ кой день. Тая компания взема довностьта на горните съобщения, ната тарифа стоки се освобождаВъ Дедеагачското пристанище | ватъ отъ износно мито, а се обланавло отъ Дедеагачъ до Александрия 70 лв. зл. за тонъ кашкавалъ има постоянно отъ 1 0 — 1 5 пара-1 гатъ само съ полупроцентовъ сборъ
или сирене, а за другите стоки ходи пълни. Има дни, когато ГБХ- | върху речената по-горе стойность.
ното число достига до 23. Тия па-1 Предъ видъ на това, ж. п. станпо 50 лева зл. за тонъ.
///. Societa Jtaliana di servizi раходи чакатъ по 10—15днидо-|ции ще приематъ за износъ подMaritimi — подържа двЬ линии бро време, за да почнатъ разто-1 лежащите на износно мито стоки,
а) Всеки вторникъ пристига отъ варването и следъ това да взематъ j само ако еж придружени съ изСолунъ въ Дедеагачъ въ 7 часа I местни стоки, предназначени за из-, носни документи за заплатеното
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1) Пристигания до около 100 и така се влияе за извършване
продажбите на низки цени.
торби, оката 3—3-25 зл. фр.
Пръзъ първата седмица на те2) Пристигания по-големи торби, оката 2-60—2-80 зл. фр.
кущия мъ-сецъ, цената на сиренето,
3) Пристигания значителни, ока- обезмитено, е било 68 — 72 гроша за тенеке 14V2—15 кгр. при
та 2'30 зл. фр.
Последната цъна можала да се лира турска 110 гроша, а балканския кашкавалъ се е продавалъ по
добие въ всеки моментъ.
1
Въ сегашната минута, най-пра- 8 — 8 /г гроша, тоже обезмитенъ;
ктично и най-целесъобразно би би- полския най-ефтино.
Понеже времената еж. ненормалло, ако нашите търговци прибегнатъ до услугите на доверени ни и туй, което днесъ е ефтино,
представители или комисионери за утре може да поскжпне или обрапласирането на въпросниятъ арти- тно ; понеже не се купуватъ стокулъ въ Смирна търговеца Meh- ки за големи депозити; понеmed Souleimanovits, fils de Nichli же, най-сетне, сега не става nptAli Efendi, Rue Kale Arcassi, Smyr- изнасяне на сирене и кашкавалъ
ne, приемалъ такова представител- за Египетъ, както е бивало по-рано
ство и билъ готовъ да даде Bct- — то нито е възможно да се слЬкакви гаранции за редовно изпла- дятъ и използуватъ п р о м е н и т Ъ
щане.
чрезъ кореспонденция, нито пъкъ
ЖелающигЬ могатъ да изпра- можатъ да се окажатъ постоянни
тятъ мостра на горъпоменатия тър- купувачи на стоката. Най-добрЪ
говецъ, а слт>дъ това всека порж.- би било, прочее, нашите търговчка да се предплаща, или най-мал- ци, които разполагатъ съ по-го| ко да се гарантира съ единъ авансъ, леми количества, да отиватъ сами
За търговците на кашкавапъ и а разликата при доставката, като
въ Цариградъ само съ мостри, но
сирене. На едно запитване, напра- самата доставка, както и всички
не и съ стоката, та да се опитатъ
вено отъ страна на Варн. търг. изплащания ставатъ за смътка на
така
да продадатъ, или пъкъ да
индустр. камара, по износа на експедитора, посртздствомъ некоя
се отнесатъ до познатите тамъ кобълг. кашкавалъ за Смирна, бълг. смирненска банка.
мисионерсКИ български кжщи, коконсулъ въ Смирна съ писмото си
йто да ги държатъ телеграфичеотъ З1.януарий т. г. дава следИзъ цариградското тържище.
ски въ течение на твърде изм*Ьнните свЪдЪння:
Неколцина наши търгйвци ни заливите цени.
Тазигодишната реколта на ана- питваха да имъ съобщймъ адреси
долския кашкавалъ и на бЬло си- на солидни купувачи на сирене и Бюпетинъ на Царското българско
рене се прЪдвъхтявала най-изобил- кашкавалъ въ Цариградъ. Сведеконсулство въ Смирна отъ
на. Тя щ-Ьла да бжде напълно нията, които по този поводъ събра12. февруарий т. г.
привършена най-късно до 15 фе- хме отъ самото мътто, се заклюЦгьни
на едро, франко Смирвруарий и понеже, поради сегаш- чаватъ въ следното :
на
•—
на
кашкавалъ, сирене а
ната война, изнасяните ежегодно
Цариградското тържище за сега
за Египетъ големи количества отъ е доста неблагоприятно за про- бдбъ.
(Турска лира 100 гроша).
тоя кашкавалъ не ще могатъ да дажба на кашкавалъ и сирене и
1. Кашкавалъ б а л к а н с к и ока
бждатъ изнасяни тая година, то затова, по-добре е, търговците ни
1
целата тая реколта остава за кон- да се въздържатъ известйО време 14 /i гроша.
2. Кашкавалъ ока: дебелина 5
сомиране въ Смирна въ вжтр-вш- да изпращатъ стока, каквато тамъ
3
ностьта на Мала-Азия, а часть, мо- има пристигнала въ значителйи ко- сантиметра, ока 12 Д гроша; дебеже би, и въ Цариградъ. Това об- личества и стои непродадена на лина 3V2 с-метра, ока 12Уг гроша.
3. Варненски и шуменски, ока
стоятелство би могло да се изпол- гарата или въ депозитните магазин
I2V2 гроша.
зува огь нашите експортьори за на комисионерите.
4. Бело сирене въ тенекии, нопласиране
разполагаемия се у
Нашит-Ь търговци на кашкавалъ
насъ стокъ отъ к а ш к а в а л ъ въ отъ Кюстендилско, Софийско и пр. ва стока, oka 6V2 гроша.
5. Сжщо въ мвхове, ока 53/* гр.,
Египетъ.
придружавате стоката" си лично,
Обаче, въпреки изобилието на за да я продадатъ било изцело, сжщо козешко, oka 5V2 rpouia.
6. Бобъ сжра, ока 3 гр., бобъ
тазгодишната анадолска реколта, било на части, а Купувачите, щомъ
s
нашия кашкавалъ все би могълъ забележатъ подобни прииждания, хорозъ, ока 3 /t гроша, бобъ чалж
ока 3 гроша.
да се пласира въ Смирненското биятъ цените.
тържище, пр-Ьдъ видъ доброто му
Въ гръцките ВЕСТНИЦИ СЖ пубПроверката на вагоните, които
качество. Смирненскитт> търговци ршкувани сведения, че въ Бългй- прйстигатъ отъ вжтрошностьта за
на сирене, ако и да чувствували | рия имало повече отъ 2 милиона къмъ Свиленъ. Министерството на
нуждата отъ доброкачественъ каш- i килограма кашкавалъ, който нт>- финансиите съ писмо № 1281 отъ
кавалъ, не се решавали, поради \ мало другаде де да се продава и 27. януарйй т. г. до управителя на
времената и мжлшитъ съобщения, ! съветватъ купувачите да се въз- митницата въ Харманли разпорежда третиратъ за доставки въ Деде- |държатъ.
да, щото казаната митница за наагачъ или Цариградъ. Те пр-Ьдла- ! При това, турските фискални вла- предъ требва да проверява найгали франко Смирна и то върху ! сти подвеждатъ придружителите щателно всички вагони, които прйбаза на предварително удобрена | на стоката къмъ плащане данъкъ стигатъ отъ вжтрешностьта къмъ
мостра, като оферирали следните [занятие „темету" и други такси Свиленъ, не само когато требва да
цени въ зависимость отъ количе- I — въпросъ, който нашето прави- се извършватъ митнишките форството на пристиганията:
I телство още не е ycne.no да уреди малности за износъ крайбрежно

шито въ н^коя митница—алинея II
на чл. 100 отъ закона за митниците, a rie ще изискватъ за тия
стоки митнически документъ, ако
износното мито на нзносимата стока
не е по-голвмо отъ 1 левъ — чл. 8
буква „в" отъ сжщия законъ.
Неподлежащите на износно Мито
стоки, а само на полупроцентовъ
сборъ, съ изключение на розовото
масло, ще бждатъ приемани отъ
ж. п. станции за нзносъ, безъ да
се изискватъ за техъ митнически
документъ, съгласно алинеите първа на чл. 100 и алинея III на чл.
3 отъ закона за митниците; розовото масло, което не подлежи на
износно мито, а само на полупроцентовъ сборъ, може да се изнася
по пощата, ако се представи митнически документъ, отъ който да
се вижда, че тая такса е заплатена, понеже то не се освобождава
отъ нея — алинея III, на чл. 3 отъ
сжщия законъ.
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пренасяне, новонзносъ и т. н., но 17.1. т. г. до митниците нарежда, на Турция държава, удостоверяваи тогава, когато стоките еж так- щото занапредъ, стоките, които ща, че произведението е внесено
сувани само до станция Любимецъ се новоизнасятъ изъ антрепозитъ въ местоназначението си.
или Свиленъ, или еж. адресирани или изъ магазиите на митниците,
За търговците, които работятъ
на разни лица въ една отъ гЪзи както и конфискуваните и изостастанции.
налите стоки, които се новоизна- съ Италия. Италианското МиниАко отъ тази проверка на ва- сятъ, защото еж били продадени стерство на землежЬлието, индугоните, таксувани до Любимецъ и на търгъ съ такова условие, ще стрията и търговията е разпорЪдиСвиленъ, се нам-Ьрятъ, че съдър- облагате съ такса за теглене, ме- ло следньото:
Вследствие сжществуващето пожатъ стоки, запратени за нзносъ,— рене и броене.
ложение на търговския пазаръ въ
ще се задържатъ тия вагони, ако
По облагането на памучнигЬ България, Министерството предуеж пълни само съ запрътенй за
фигурални)
бархетирани и сатени- преждава италианските индустриизносъ стоки, а ако между позволените за износъ стоки се намъ-рятъ рани платове. Министерството на алци, че сделките съ България
колети, съдържащи запр-Ьтени за из- финансиите съ окржжно писмо № требва да се сключватъ въ итаносъ стоки, тогава ще се задържатъ 1268 отъ 27.1. т. г. съобщава, ч е | л и а н с К и лири или златни франка
1
само колетите съ запретенйтъ сто- памучните фигурални, бархетирани j „ срещу документи, изключващи
ки. Съ тази наредба се гони цъпь- и сатенирани платове требва да се всеко плащане въ левове (изрично
та да не се допущатъ стоки, за- облагатъ по ст. 369 съ 100 л. на°/о. казано левове), тъй като камбиото
пратени за износъ, да отиватъ
Забраненъ износъ отъ Италия. ср-Ьщу Италия е 30—32°/о, а не
близо до границата, оттатъкъ Хар- Министерството на финансиите съ 14°/о, както е обявено. За да се
манли и, при удобенъ случай, да писмата си отъ 19.1. т. г. подъ изб-Ьгнатъ компенсации, докуменсе изнасятъ тайно за Турция.
№ № 798 и 799 съобщава, че е тите требва да се изпращатъ на
Обаче, вагони и отделни колети, забраненъ износа на ориза, желе-1 К Р а л с к а т а л е г а ц и я в ъ София, коисъдържащи запр-Ьтени за износъ зень пи Р итъ,хематитъидруги же-1 т о щ е и м а г Р и ж а т а д а прибере инстоки, които се изпращатъ до ж. лЪзни руди отъ Италия.
касото.
Това разпореждане е било про>п. станции въ Любимецъ и СвиБезмитенъ вносъ на покжщнина j диктувано отъ обстоятелството, че
ленъ за удовлетворение
нуждите
н а ш и
частни банки еж искали за
на местната консомация, ще могатъ и добитъкъ. Съ указъ № 9 о т ъ !
и за напрЪдъ да се изпращатъ за 8. февруарий 1915. година се удо- преводи на суми въ Италия 32°/о
Любимецъ и Свиленъ при спазва- брява да се пропущатъ, до второ камбио, вместо 14%.
не на известни формалности, из- разпореждане, безъ мито, покжщПо износа на опйумъ. Царското
броени въ писмото.
нината и добитъка на лицата, коигенерално консулство въ Солунъ,
то, но причина на бедствия, прйРазпоредби по издаване тран- бътватъ отъ Сърбия и Гърция въ съ рапортъ отъ 20.I.T. г. явява, че
зитни й транспортни износни й България. Обстоятелството, че ли- прт.зъ последните дни отъ разн(г
крайбрежни митнишки документи. цата еж прибегнали въ България места на Европа еж били напра1) Министерството на финансиите по причина на бедствия, ще се удо- вени предложения на некои солунсъ окржжна телеграма подъ № 707 стовЬрява отъ м1>стнигЬ админи- ски търговски фирми за доставката па опнумъ.
разпорежда: „Наредете за напредъ, стративни власти.
Споредъ свЬденията на консулподъ страхъ на отговорность, митРазр^шенъ износъ отъ Турция. ството, черпени оть солунски търнишкигЬ чиновници, натоварени съ
издаване транзитните, транспорт- Сиоредъ рапорта на бълг. консулъ говци, които се занимавали съ тоя
ните, износните и крайбрежните въ Смирна отъ 23. лекемврий м. г., артикулъ, сегашното производство
дштнишки документи, да отб%л%з- Отоманското правителство е разре- на опиума въ гръцка Македония е
ватъ обязателно въ тези докумен- шило условно износа на памукъ, било съвсемъ недостатъчно, за да
ти нумерата на вагоните, съ кои- афионъ, паламудъ и маслини. Ос- удовлетвори направените предлото ще се нр^насятъ стоките, а въ венъ това, износа на сухи смуки- жения. Сжщите търговци заявили,
товарителниците, за СЖДЦИГБ ва- ни и сухо грозде, който временно че биха купили на твърде износни
гони да се отбЬл-Ьзватъ нумерата беше забраненъ, тоже се разреша- цени опйумъ и отъ България, ако,
и датата на митнишкигЬ докумен- ва. Условията, при които се разре- разбира се, последния не биЛъ
ти. 2) Съ окржжна телеграма подъ шава изиосътъ на първите четири ангажиранъ вече за европейското
тържище.
№ 880 сжщото министерство раз- произведения, еж следните:
Добре известни търговски фир1) Износъгь имъ се разрешава,
порежда: „Наредете, подъ страхъ
на отговорность, за ВСЕКИ отд-Ьленъ само ако те еж предназначени за ми, които се занимавали съ покупка и продажба на опйумъ, били
вагонъ стока, предназначена за приятелска държава.
2) Експедиторите имъ еж длъж- следните:
транзитъ, транспортъ, износъ, новоизносъ или крайбрежно прена- ни да представляватъ нотариална |
i . Albert Scialom & С-о.
сяне, да се издавать отделни тран- гаранция въ размеръ 4 0 % о т ъ | 2. Fils de Jacob Scialom.
зитни, транспортни износни, ново- стойностьта на изнасяното количе3. Whittal Saltiel & C-ie Ltd.
износни и крайбрежни митнишки ство, както и декларация отъ рес4. Jean Copuz.
документи при спазване нарежда- пективното консулство, удостоверянията на телеграма № 707 отъ 15. т. ваща, че то е именно предназначеПо доставка на стоки за вжтно за представляваната отъ това | р%шна консомация отъ странство.
j Министерството на търговията, проПо облагането на новоизнесе- консулство приятелска държава,
3) СжщитЬ експедитори ще тре-! мишлеиостьта и труда, съ писмото
нитЪ изь антрепозитъ или митнишки магазин стоки съ такси за бва да прЬдставляватъ и втора дек-, си отъ 20.I.T. г. п о д ъ № 627 съобщатеглене, мЪрене и броене. Ми-j ларация отъ надлежните отомански ; ва, че по споразумение между сжщонистерството на финансиигЬ съ ок- \консули, а тамъ, гдето nt.Ma такива, то министерство и онова на външниржжна телеграма подъ № 775 отъ | отъ консулъ на некоя приятелска те работи и на изповеданията—за
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напр^дъ уверения на търговци, за ! делията отъ тЬхъ въ какъвто и да
Пр^върпено индустриално свидоставяне стоки огь странство за i еж. видъ и техните отпадъци, на- детелство. Министерството на фпвжтрешна консомация, ще се из-; чиная отъ 24.1. т. г.
jнансите съ писмо Л11 1453 отъ
даватъ само за стоки, изнасяни отъ • Слицого министерство съ теле- 30.1. т. г. съобщава, че пидустпиРусия, а за такива, доставяни отъ грама № 1385 отъ 29.1. т. г. съ-jалното свидетелство № 301 огъ
западноевропейските държави, за общава, че е забранент> износа на • т. г. издадено на Цоневъ, Илиев ь
«збътване излишни разноски на! синия ка.мъкъ, както и на всички i & С-не за напрЬдъ ще важи за
търговците, желающигЬ да доста-: други предвидени въ официалната фирмата Вр. М. & Ал. Маринкьовятъ такива, да се отнесатъ до ми-1 фармакопея медикамента.
! ви, въ каквато смисъль е поправенистерството, за да моли послед-1
Съ узказъ „\1> 5 се защищава | но и самото свидетелство,
ното да уведомява онова на външ.: износа на джебни електрически баЗаразена отъ допера държава.
работи и на изповеданията, за да- j терии, месингови прибори за бълване нареждане отъ негова страна j гарски формени офицерски мунд- Върховния медицински съкъть въ
до респективните легации за уреж-1 и р н и с едла, месингови и никело- [ заседанието му отъ 30. I. т. г. обядане на тия въпроси.
прибори за портупеи, мундщу- | вява Германия за заразена отъ хо;в и
| лера. Спремо пжтниците и произПо износа на "вълнени п л а т о в е . ! ц и У д и л а - тремизни удила, стр-Ь- | хожденията отъ Германия ще се
мена
а з н и
м а л к и
токи
ШПО
И
Министерството на фннансиигЬ съ!
> Р
>
Р > | прилагатъ мерки, предвидени въ
окржжно подъ № 7 4 3 отъ 161 I люоителски фотографнчески апа-iправилника за граничните санит. г. разпорежда: „За да може да рати и принадлежности за ТБХЪ. За- | тарни мерки противъ холерата.
се установи съ положителность ка- j прЪщението влиза въ сила отъ 2
[ Заразенъ градъ отъ чума. Съгчеството „фини" на вълнените пла- j Ф е в Р У а Р и и тове, позволени за износъ, изиск-1 Съ писмо № 2227 отъ 11.11. т. j ласно решението на върховния лег
вайте отъ търговците, щото при | - Министерството на финансите : дицински съветъ, взето въ заседекларацията да се прилагатъ об j съобщава, че е забраненъ сжщо из- ! данието му отъ 20. того, заповедь
разци по надлежния редъ.
| носа на аптекарските тапи, понеже J № 37 обявява се гр. Багдадъ (МаПреди да се оперира деклара-: с ж о т ъ рода на медикаментите и i ла-Азия) за заразенъ отъ чума.
Спремо пжтницитЬ и произхожцията, тази последнята заедно съ, санитарните материали.
денията отъ тоя градъ да се приобразците изпращайте въ мини-1 _
стерството, което ще се произнася I Р а з Р * ш е н ъ износъ отъ Ромъния. лагатъ меркитЬ, изброени въ вреда ли обявените платове еж поз- ; Министерството на търгов. пром. менитв инструкции за крайбрежи труда съ писмо № 797 отъ 24. ната и сухопжтна санитарна служволени или не за износъ.
! ба въ време на чумна опасность.
Нема да позволявате никакъвъ януарий т. г. съобщава, че съгласно
отношението
на
М-ството
на
j
износъ на вълнени платове, преди
ТЪРГОВЕ.
да получите разрешение отъ ми-! В Ъ Н Ш Н И 1 " Ь Р а б ° ™ и на изпов-Ьданистерството."
> нията отъ 23.1. т. г. подъ № 782, При Главната дирекция на жеп%зНИЦИТ^Б и пристанищата.
! износа на бензинъ отъ Ромъння
Отменено окржжно. Преди видъ билъ разр-Ьшенъ.
j 1. На 2. мартъ 1915. г. Търгъ
на това, че митнишката тарифа е
Продълженъ договоръ — търгов- | за доставка на обуща за разсилвече достатъчно уяснена отъ решените на стойность лева 625.
нията на експертната комисия и съ ски, литнически и за мореплаване.
2. На 2. мартъ 1915. г. Търгъ
издадения азбученъ показалеаъ за Министерството на финансиигЬ съ
класифициране на стоките дава се окржжно писмо № 1051 отъ 22.1. за доставка на облекло на разсплвъзможность на търговците свое- т. г. съобщава, че сжществуващия ните при б. д. ж-ци, на стойность
временно да поискатъ погрешно между България, отъ една страна,! лева 10G0.
3. На 5. мартъ 1915. г. Търгъ за
надвзетите имъ за мита и др. бе- и Австро-Унгария и Дания, отъ друрии суми, то окржжното № 331521 га страна, режимъ търговски, мит- доставка на локомотивно и вагонно
отъ 19.XI.907. се отменява. Така нически и за мореплаване, възъ ос-1 масло на стойность лева 510,000.
4. На 6. мартъ 1915. г. Търгъ
че, за напре.дъ 6 месечния срокъ, нова на клаузата на най-благопри-!
предвиденъ въ алинея III на чл. ятствуваиия народъ, се продължава за доставка на четки и метлички
168 отъ закона за митниците, ще съ една година, а именно до 1. яну- на стойкость лева 1320.
5. На 6. мартъ 1915. г. Търгъ
се счита отъ датата на заплащане- арии 1916. год.
за доставка на колзово масло на
то митнишките и други берии по
ОтмЪнено запрещение. Съ указъ' стойность лева 105,000.
декларациите, пжтнишките квитан№ 7 отъ 28. I. т. г. се отменява ! 6. На 6. мартъ 1915. г. Търгъ
ции и пощенските актове.
Това разпореждане има сила отъ I запрещението износа отъ преде-' за доставка на дърва за горене на
5 августъ м. год., датата, когато аз-1 Л И Т "Ь на Царството на екстрактите •стойность лева 39,600.
бучния показалецъ за класнфици- j о т ъ кебрахово и кестеново дърво,
7. На 7. мартъ 1915. г. Търгъ
ране на стоките влезе въ сила.
! както и всичките джбилни екстрак- за доставка на сапунъ на стой,
| ти, направено съ указъ j\l> 17 отъ 1 ность лева 5820.
о
Забраненъ износъ. Миннстерст-; 30. ноемврий 1914. год. Указътъ! 8. На 7. мартъ 1915. г. Търгъ
вото на финансите съ телеграма влиза въ сила отъ 31. януарий т. г.! за доставка на чистъ и денатурнподъ Ла ЮоО отъ 22.1. т. г. съобранъ спиртъ на стойность л. 7300.
щава, че износътъ на всички видоСвободенъ износъ. Министер9. На 9. мартъ 1915. г. Търгъ за
ве соди, предвидени въ официал- ството на финансите съ телеграма доставка на дърва за горене по
ната фармакопея е забраненъ. За- Л1> 1166 отъ 24. I. т. г. съобщава, сп. К'2 806 за лева 12,600.
браненъ е ежтцо износа и на сода- че е сЕободенъ износа само на
11. На 9. мартъ 1915. г. Дърва
та за пране, понеже е предвидена j вехтите чували, когато служатъ за за горене по си. Л1> 808 за лева
въ официалната фармакопея.
; обичаенъ амбалажъ на позволенн- 19,800.
Забраненъ е износа на калая, оло-i те за износъ стоки, но не и на
12. На 9. мартъ 1915. г. Одеяла
вото и другите метали, както и из-1 новите чували.
за лева 8,800.

K n . l l —12.
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Стр. IL.

Безименно Акционерно Дружшво^СъедннвнМ Тютюневи Фабрики"

Съгласно чл. 23. отъ Дружествения Уставъ, поканватъ се г. г. Акционерите да
С&.тствуватъ на петото; общо редовно годишно1 събрание,: което : ;ще се:състои на 8. мартъ н. г.
Ьъ 10 часа п р е д и ^ о б е д ъ в ъ 1 собственото помъщение: на" Дружеството въ- Пловдивъ, -.;ул. „Сг.
;Стамболовъ" при следния дневенъ редъ:
•. ., ':У'.\ ;
1. Докладъ на Управителния и Проверителния "Съвети; •
2. Одобрение равносметката и сметката „Печалби и Загуби" за 1914.;:година ;•.
. 3 . Освобождаване отъ отговррность за до 31. декември 1914. година на: Управителния
JH Проверителния Съвети;
•••••• i г
!
;
4. Разпределение на чистата печалба; ;
•
5. Избиране двама членове на Управителния Съввтъ съгласно чл. 10. отъ Устава;»'
•6. Изменение размера на възнаграждението на Проверителния Съветъ.г)
За-правоучастие въ общото 5 събрание, < акциите с!е депозиратъ сръщу шоименни удс|Ьтоверения, въ които да бждатъ опрсани и нумерата на депозираните акции и,то приг •'! I
Централното Управление на. Дружеството въ Пловдивъ и клоновете шу:; въ (Русе,
Барна, ШУменъ, Хасково, Дупница ;;, Бълг. Народна Банка и клоновете Й!;;.Бълг.. Търговска
•Банка и клоновете й ; Бълг. Генерална Банка! и клоновете й ; Българска Кредитна Банка и
^клоновете ••й^ГЙпбтекарна и Търговска Банка "на БалканитегтЗофи-яТ Балканската Банка и кло;новете й ; Софийската Банка и клоновете й ;: Банка „Добруджа", Балчикъ, и то" най-кжснб
^до 7. мартъ ст. ст. н . г . за тези, които ще бждатъ представени въ Централното Управление,
\а и всички други — най-кжсно до 5. мартъ ст, ст. н . г , ; Акционерите, които искатъ да б>датъ
•представени въ събранието, ще требва съгласно чл. 18. отъ устава, да снабдятъ опълномощеЬште акционери съ изискуемото се пълномощно. Безъ. : такова, никой акционеранЪма да гласува въ събранието, като опълномощенъ.
Въ случай, че поради законна причина, събранието, не се състои ца,;опръделената дата,
то се отлага безъ^специална покана за 15.-мартъ ст. : ст. ir. г. й депозирането на акциите ще
продължава, до. If,.респективчо 12.. включително,, на .сжщия месецъ ст. ст. и. г. ,. .
г

гр.

Пловдивъ, 5-й февруари 1915. година. •
Отъ Централното Управпение.

ДОКЛА

ДЪ

Ша Проверителния Съв-Ьть при Безименното Акц. Д-во „СъеднненигЬ Тютюневи Фабрики" въ Пловдивъ до петото Общо Годишно Събрание на АкционеритЬ.
Господа Акционери,
Честь имаме да Ви съобщимъ, че въ изпълнение предписанието на члг 202 отъ.Тър.говския законъ и чл. 29. отъ Устава на Дружеството, прегледахме и проверихме дълата и
книгигЬ на сжщото за презъ отчетната 1914. год. и намерихме сжщите редовни и годишната
;;
i равносметка и с/ката „Печалби и Загуби" вт,рно извлечени.
••.••••
,V;'' !
,
Молимъ Ви, прочее, да ги одобрите и освободите отъ отговорност!» Управителния
Шъветъ и Постоянното Присжтствие за до 31. декември 1914. год., така слщо й Проверител;ния Съветъ за слицата година.
•
;•
••
.••-••
гр.

Пловдивъ, 5-й февруари 1915. година.
„
_ ,
.
. г Еню Бончевъ.
Проверителенъ С ъ в е т ъ : (подп.) » Ц ш
Б о ж и л о в ъ

Кн.

ЕКОНОМИЧЕСКИ: ПРЪГЛЕДЪ

Стр. L.

11—12.

РАВНОСМ-ЬТКА
на Безименното Акционерно Дружество „Съединените Тютюневи Фабрики".
Съставена на 31. декемврий 1914. година.
ПАСИВЪ

АКТИВЪ
дева

п

л е в а ст.

:

Наличность:
а) Каса и наличность въ Бълг.
1964381 i47
Народна Банка
•,•;•• •>':.
1572133|30 3536514177
б) Чекове за събиране
51219208
Общи стоки (тют. обанд. и др.);
2542030:30
Материяли (тют. на листъ и др.)
1362351 [93
Недвижими имоти:
258429 [36
Машини и инсталации
226638137
Дебитори
130428;' 30
Кореспонденти. •
149166J72
Държавно съкровище
20000j
Цънни книжа
: 3568J32
Полици за събиране ;
Предплатени разноски
15043 ;
Учредителни, разноски
•'. 9475164
8765839 55
Депозити
Бонове по застраховките

л е в а

Капиталъ
5000000
Запасенъ фондъ
411581.124
Специаленъ запасенъ;,.;
1
фондъ
319029190
Фондъ злополука на
50856^74
; работници :
Кредитори.
2091397 08
Непоискани дивиденти
1166 —
Чиста печалба-— реализирана: презъ 1914.
891805 59
година

8765839 55
Депозантй
Издадени бонове

280300
6600

ст.

28030066001-

гр. Пловдивъ, 3-й февруари 1915. година.
„
,
,
f (подп.) Еню Бончевъ.
Провер. съветъ j ; п о д п . ) д. Вожиповъ.

Главенъ счетовод. (подп.) Д: Кротевъ;

П ЕЧАЛ Б И И

ЗА ГУБИ

на Безименното Акционерно Дружество „СъединенигЬ Тютюневи Фабрики'

за I9f4; година.
ДА Д А В А ' "

••-••-..•.-..:

•-•;.
л е в а

Д А ЗЕМА
ст

л е в а

ст.

— —• —

ОБЩИ РАЗНОСКИ:

- - - ------л е п я

ст

ПЕЧАЛБА БРУТО:

Заплати, командировки, канцеларОтъ експортенъ тюски, наеми, застраховки, осветюнъ на листъ, фатление, отопление, лихви и пр. 651991 35 . . . .
брикация на тютюДанъци и патенти
84052"45 736043^80 • неви'Изделия и;др.<!-' 1637325 04
. • - .
i "
. . ,
•• • j
Учредителни разн. амортизация
9475165
ЧИСТА ПЕЧАЛБА:
Запасенъ фондъ
Фондъ злополука работници
Възнаграждение Управ. Съветъ
Възнаграждение служащите
Остатъкъ отнесенъ за 1915. год.
Дивидентъ за раздаване — 14%
върху лева 5000000.

89180 !56
17836 111
44590 128
26754fl7
13444 J47
700000;— 891805:58
1637325 ;04

1637325 04

гр. Пловдивъ, 3-й февруари 1915. i~одина.
Главенъ счетовод,: (подп.) Д. 1кротевъ

п

л,

л.

1 (ПОДП.) ЕнЮ

Провер. съветъ : { ) п о д п < д Б )

Кн. 11 —12.

ЕКОНОМЙЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

ЦВРСТВО

Стр. LI.

БЪЛГНРИЯ.

Управление на държав, и на гарантираните отъ държавата дългове.

ОБЯВЛЕНИЕ
М 531
Управлението на държавнитъ и на гарантираните отъ държавата дългове
има честь да съобщи на интересующигЬ се, че на 31/13 февруарий 1915. година се
извърши въ гр. София 24-я редовенъ тиражъ за погашение на българския 5 държавенъ заемъ въ злато отъ 19O2. год., обезпеченъ
съ залогъ на данъцитъ върху тютюня.
;Х
Въ този тиражъ се изтеглиха долуозначенигъ 865 облигации на сума 432,500
яева златни, които ще се изплащатъ по. именната имъ стойность и въ злато отъ
д £ ^ ? г 1915. година, отъ коятскдата rfc пр-вставатъ да носятъ лихва.
Вевка отъ тия облигации тр-Ьбва да бжде снабдена съ всичкит-fe купони,
падежътъ Щ
Щ'.. крито идегсл^дъ
^ ^ а ^ г 1915 j грдi;
стойностьта
^
р вър противенъ случай,
у
б
на липсващигв купони ще бжде спадната отъ капитала на платимата облигация.
65 27706—27710 58971-58975
185 28571—28575 62256-62260
1445 31416—31420 6S386-63390
1730 32526-32530 63411— 63415
17262461— 2465 32831—32835 638814-63885
3546- 3550 33296—33300 6&706J-69710
3605 33476—33480 70 446—70450
36015296- 5300 33691—33695 70736—70740
7190 37501—37505 70946-70950
7186. 775037526—37530 71566—71570
7746- •
8135 39211—39215 72426—72430
81319706- 9710 39321—39325 73446-73450
0 42086—42090 73626^73630:
13346:
17141- •17145 44036—44040 75736-75740
18241— •18245 45971—45975 76 Г66-76170
18741- •18745 48561—48565 77156-77160
19581- •19585 46116—49120 77976-77980
19981- 19985 50816—50820 78031—78085
20071 — •20075 52296 -52300 : 80046—801)50
23171— •23175 53946—53950 80331—80,335
2 4 2 5 1 - •24255 57196—572001 80906—80910
24G76- •24680 57426-57430; 81031—S1O35
Г6

181 —
1441-

\

82371— 82375 102986—1О2990| 120316 —120320
83326— 83330 103286-103290 120836- 120840
84331— 84335 103335—103340 121936— 121940
84471— 84475 1039Н—103915 122376— 122380
. 84556;1- 84560 104481—104485 123741 — 123745
185931— 85935 105996—107000 126676— 126680
87086- -87070 107916—107920 129806- 129810
88221- 88225 Ш561—111565 131066— 131070
91091— 91095 112136—112140 131881- 131885
,91666— 91670 113071—113075 133016— 133020
92416- 92420 113386—113390 133151 —135155
92721- 92725 114816—114820 134896- 134900
92791— 92795 П5Ю1—115105 135026— 135030
94746— 94750 Н 5251—115255 141576- 141580
95381—95385 115535^-115540 147656— 147660'
95536— '95540 116371-Mi6375 150176— 150480
96301— 96305 116811—110845 1501)71 —150975
9 8 3 8 6 - 98390 116911—11Ш15 153561 — 153565
993%99100 117331—117335 153Я66- 153970
^ 99956— 99960 117491—,117495 154121— 154125
100661—100565 118191—118195 151,536— 154510
101751—1007551119681-119685 154931- 151935

156276 - •156280
156606- -156610
159981- •156985
160616- -160620
161026— 161030
161921— 161925
161956- 161960
162716- 162720
165191- 165195
166081- •166085
167571- •167575
168656- 168660
168991- 168995
170311- 170345
172676- 172680
179536- •179540
180226181200 - 180230
182181- 181210
183206- 182485
181406- 183210
184110
184585

184871—184875
189106—189110
190851—190855
192521—192525
192601—192605
193461—193465
193931—193935
194081—194085
195731—195735
196591—196585
197461—197464
19Ш1—198425
200381—200385
201251—201255
203766—203770
206651—206655
207406—207410
208501—208505
209181—209185

Изтеглените въ тиража облигации, както и изсроченитъ" купони, ще

се. и з п л а щ а т ъ : . .

. •' . : .

:

... г ,~...

-.

к:г

- ... , • • . • ,= -• • : -«;•.%•»- • • • ••••• • ; . . • - : . • • • г

В ъ БЪЛГАРИЯ
— отъ Българската Народна Банка; клоновегв и а г е н т у р и г в й ;
/Въ ПЕТРОГРАДЪ — отъ Banque de l'Etit de Russie;
, -;Въ ПАРИЖЪ — отъ Bunque de Paris & des Pays-Bas; Succursale de la Banque Imperiale Ptoyale Privilegiee des pays Autrichiens; -: • ,-. . :
....-._•.; ,
. Societe Generale pour favoriser le developpemeiit du Commerce et de
,
l'lndustrie en France;
Въ ЛОНДОНЪ •— отъ a. la Succurscale de k Bbiique Imperiale Ottomane;
:
;
^
Chez M. M. Stero Broth r s ;
rvv
;
; •}
Въ ВИЕНА — о т ъ Banque Imperiale Royale Privilegiee des Pavs Autrichiens;
В ъ ФРАННФУРТЪ H. W. — отъ Monsieur Jacob S. H. Stern;
Въ АМСТЕРДАМЪ — C h e z M-rs Hope & C-ie; -i
a la Succursale de la Banque de Paris & des Pays-Bas;
Въ БРЮКСЕЛЪ

Въ ЖЕНЕВА

—

отъ Succursale de la Banque de Paris & des Pays-Bas.

София, 18/31 декември 1914. гол.

Началникъ на държавнигв Дългове: Д, ПОПОВЪ.
Секрегарь: Д. ТЕРЗИЕВЪ.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ
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на разни францускИ| италиански и други
чуждестранна вина.

П Р 0 Д Н Ж БR Н В Е Д Р О .
•j|b|jaIia|!sIlHi!Ei|H|!B||Hi

ННРОДНЬТО ОСИГУРИТЕЛНО; ДРУЖЕСТВО
1. ОСИГУРЯВА i прн. най-износйн; условия по: • ЖИВОТЪ, ПОЖАРЪ, 'ЗЛОПОЛУКА, ТРАНСПОРТЪ и ПОПУЛЯРНИ до 1,500 лева безъ медицински пр-Ьгледъ.
2. ИЗБАВА OCHfyPHf.'ПОЛИЦИ въ' 'най-кжсъ срокъ до обявяване мобилизация ti слт.дъ нея.

риска за воина
з. Носи
Н безплатно
б
й и епидемии sx^^Si
4.
5.
6.

си запазватъ праното, съгласно своите устави,
да : събиратъ отпосле кооперативните дружества. ....-„.,... ,
Pl%3nnMnDSIQM унищожени осигуровки ; д о ! 6 месеЦа> безъ лекарско преглеждане й-незавйс![\?о-^тъ '
D O j U U n U u / i u U :това?,какво е здравословното състоящ^-Ш осигурения презътова.вре^е/.Просроче-,,•,
нигЬ повече'отъ'6 месеца и унищожени осигурявания, мога|ъ да се подновяватъ всекога.
ПОДДЪРЖП ВЪ СИЛП всека.осигуровка за целата осигурена, сума до. срокъ, опреде.тснъ въ полицата,
ашДоговоритея^,-следъка^б,.'е'платилъ-премията за пълни три'годинв, не е въ състояние да плаща прекшите си, било поради участието му въ война, било по болесть'и пр.. . •....•.••,
UflPfHflRd НПИРНТИТ11 fV f% ЯПРН" П Р" ^ а й - и з н о с н и условия н въ най-критическите времеда на, >юу
войни и пр.
Ц * л и я остатъкъ :отъ внесените допълнителни премии за
вошш и пое безплатно да носи за напредъ риМИнаЛцте
ска пр*зъ! всички войни за всичките - и оЬигурени, стига да плащатъ на време редовните: си преми^, тъй
като за техъ мораториума не,се отнася. .- ", : ,; ,
,
.
:: •. ..;* • •"> %--•-.;•.;.•.<'•
••, ,
ПЯЯЯ 1 1 %
nOUnnfitt НЯ ПГиНШНитЪ — наП-високиятъ проиентъ на печалби, 'каквито не раздава
0
MUSU J 3 » ПвЧиЛии ИВ UlWlVPenniD
.„„TO.'едно отъ денствунащитЬ въ страната дружеЬтв»: '.

3. „Бошнъ" повърна на кпишит* си
8.

е. Представлява абсолютна гаранция за посрещане задълженията си, защото:

а) МЙТЕМЯТИЧЕСКИТБ МУ РЕЗЕРВИ, които еж наЯ-важната мерка за стабилностьта на BcbKQ^acrpaiopa
тслио д-ство, възлизатъ на >4,000,000 ле?5а при оенгуренъ капиталъ 55,000,000 лева. Нека, Betel който
иска да се осигури, да поиска и сравни гЬзи две числа съ резервите и огигурения капиталъ' на 'дррпгге
дружества и си направи следъ това нзборъ.
0) ЕВТИНИТВ ЛРЪМИИ, разновидните кпонове к доброто рлководене на дружествените работи е х най-мощ,ното\ доказателство за-ycrrkxa на дружеството, бсигурейите при което съ спокойствие могатъ да разчитатъ,
че тЬхнигЬ интереси, когато бждатъ засегнати отъ злата еждба, ще бждатъ напълно запазени.

Кн.

11—12.

ЕКОНОМИЧЕСКИ

Стр. LIII.

ПРЪГЛЕДЪ

П6ср^'дЧ;твомъ контролната каса „Националъ", търговецътъ е въ g
състояние да знае всичко, що става въ магазина му.
Св-Ьдения върху начина за контрола съ касата „Националъ" даватъ

<П. Шищковъ &. -Сй1, София.

I ]

Генерални представители на-National Cash Register Co., Ltd.,
F>. Ялабинска, 50.
въ Dayton, Ohio (U. S A.)S : Телефонъ 884.
r
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ТЕХНИЧЕСКО ИНСТАЛАЦИОННО БЮРО

mm и ЙЕРШЕЪ п

йЕ

СОФИЯ-ВАРНА.

Приема извършването на'всЪкакви'ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
;

при най-износни ц^ни и условия.
Р А Б О Т А

:•

Б Е З У П Р Ъ Ч Н А.

•
. •.

ОКЛАДЪ на веичкя инсталационни и др. електрически материали.
",
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. , • ' • '
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.
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X

БЮРОТО инсталира, както осветлението, така и електрич.. к
звънци, часовници-и гръмоотводи на новопостроеното монументално здание за търговско училище при Варненската
търговско индустриална камара.

Стр. LIV.

ЕКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ
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БАЛКАНСКА БАНКА
(Banque Balkanique)
А к ц и о н е р н о

д р у ж е с т в о .

КАПИТАЛЪ ШЕСТЬ МИЛИОНА ЛЕВА ЗЛАТНИ,
НАПЪЛНО ВНЕСЕНЪ.
Централа въ София.
Клонове .въ Б
Агетпури въПШВЕНЪ

и В

Кореспонденти., въ всички йо-главни: градове-въ г България
•и
странство.
;
ИЗВЪРШВП..ВСВКЯКВИ БННКОВИ.ОПЕРТШИИ. KRTO:
Аванси ср-вщу' Ц-БННЙ книжа И стоки, търговски шконтъ, покупка'
и пррдажба на М-БСТНИ и иностранна Ц-БННИ ..книжа;,чекове,.;кредитни;
писма и пр. Даване гаранция за тъогове и по.
1ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:
Безсрочни с ъ : , •. .- .,, . •::•'• •
' • . 4 % год. лихва
Съ срокъ най-малко 6 м-всеци съ . ЛЯгк г. лихва.
Влогов^. по-гол'Ьми.отъ 10,000 лева по особени споразумъ-ния.
Банката има постоянно въ депозитъ различни М-БСТНИ Ц-БННИ книжа,
които може да iro-вдава веднага т> ВСБКО желаемо количество.
особено своя новооткритъ отд^ъ за купуване и продаване зърнени храни на комксиона.
Т-Ьхното приемане и манипулиране се извършва съ най-голъ-мо
внимание. За пръдаденитъ й; храни на консигнация банката дава
авансъ при най-износни ц-вни.

Кн. 11—12;
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СгШ КРЕДИТИ!!

Ш1
№

Banque Bulgare de Credit „GHIRDRP,"
ОСНОВАНА 1882 год.

щ

КАПИТАЛЪ напълно внесенъ лева златни 4,000,000
•ЗАПАСЕНЪФОНДЪ и резерви „!

Ш1

• |; :. 1;450,000

Централво„сЪдалище въ Р У С Е.

[HI
fol
Ш1
{51
[51

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
съ срокъ и безъ срокъ ср^щу спестовни г

Приема влогове
.._

книжки, срочни свидетелства и въ те- j,g];i.
кущи СЬГБТКИ и плаща:
.
-..-...

.

!:S'
.. <;{Щг

........

5 % год. лихва за безсрочни влогове.
•
6°/0 год. лихва з а влогове съ срокъ една година-и повече.

Ш1
151

Клонове: Варна, Т.-Пазарджикъ, София и Ямболъ.

-

151

\Ш{-

СпестовнигЬ книжки се даватъ безплатно и вноските, щ
както и изтеглянето на сумит^, става б е з ъ никакви ф о р м а п - '•'°

EEJ
fH|
fa]

сш.

ности и безъ никакви разноски.

Сконтира полици, отпуща заеми и открива текущи сметки _
•

••

•

•

•

•

'w\'1

••

сръ-щу гаранция на дънни книжа, стоки и лични поръчителства.
[H]
[5]
[5]

rg|'

Събира полици за чужда смЪтка.

j||

Издава чекове и прави преводи за по-гол-b- Щ

(Ш

мит^ градове въ България и странство.

fa]

.•;•.;.

•

.

•

'
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•
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.

.

.

.

.

!Ш!

.

!

®

Купува и продава за чужда сметка всички видове иЛиши книжа. ;Щ

Условия най-либерални. -"Ш

ш.

о

о

Телеграфически здресъ: „ГИРДАПЪ."
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Стр. LVI.

ВАРНА-^БУРГАЗЪ
Телеграфически адресь за Варна"и Бургазтв: ,,Велйко"

Варна тшфонъft"140; Вургазъ телефонъ й§ 173.

Складъ на -колониални стоки,
к

ъ, а

ШВТ>"
НА,

ВАРНА.
Известяваме на г. г. търговцит-Ь,' че отъ скоро' вр4ше фабриката ни е на
ново най-модерно инсталирана и може да задоволили.най-изтънчениявкусъ.

Ш

ш

ш

Изработваме: карамели, пълни съ шсколадъ, и разни видове фруктови
1
мармелади и др.; бонбони атлазени, шоколадни, малинови, ментови, виолетови Ц
и разни руски монпасета, кисели и ароматни и локу^ъ.въ кутии и каси.
Нашит-Ь захарни издалия не се л1шятъ никога.
_ ПорАчкитЬ се изпълняватъ точно, бързо и акуратно.
Пристигнаха ни тенекени кутии, изящно литографирани съ лика на
Борислава; вм-Ьстимость три килограма.

|В|

