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НуждитЬ на нашето мореплавание.
Нуждите на нашето мореплава
ние сж твърде много, обаче ще по
соча само най-сжществените. На
пръвъ планъ — това е липсата на
каквото и да било морско законо
дателство. У насъ още не е устано
вено кой има' право да вдигне бъл
гарско знаме; какви сж правата и
задълженията на плаващия подъ
българско знаме корабъ; не е уста
новено даже на кой корабъ може
да се разреши излизанието въ мо
рето, т. е. дали кораба притежава
необходимите мореходни качества
и мореходно въоржжение; тая гри
жа е предоставена изключително на
застрахователните дружества и < на
техните осигурителни условия. ,
Когато у насъ се говори» за море
плавание, обикновенно fee разбира
само Българското Търговско Па
раходно Дружество и, естествено,
подъ морско законодателство се
разбира само закона за създаванието на това Д-во, договора между
него и държавата и най-сетне устава
на Д то, утвърденъ отъ държавата.
Всички досегашни грижи на държа
вата, до толкова до колкото rb сж
сжществували, сж били насочени из
ключително къмъ параходното д-во,
а всека инициатива излезла неза
висимо отъ това дружество, още съ
заражданието си е бивала оеждена
на загинвание. При тия условия това
не може и да бжде иначе: светов
ното мореплавание е тъй силно раз
вито и конкуренцията между отдел
ните предприятия тъй безпощадна,
че независимо и самостойно може
да сжществува и се развива само
това предприятие, което разполага
съ големи материялни средства; а
ясно е отъ друга страна, че при
това положение доходностьта на
всеко корабоплавателно предприя
тие, отъ търговска гледна точка е
съвсемъ незадоволителна и вложе
ния рискъ е твърде големъ. Ако
въпреки това мореплаването днесъ е
развито почти до чудовищни размери, то е само зз това, защото
всека държава полага особени гри

жи и съ всевъзможни средства под
крепя и насърдчава своето корабоплавание, но не за да получава н е
ка кви непосредственни облаги отъ
него, а само за да облагодетелствува
чрезъ него своето народно стопан
ство. Въ тая посока и подкрепата,
кояю българската държава дава на
параходното Д-во, по принцнпъ
взета, е съвършено правилна. Време
е обаче тая подкрепа да излезе отъ
рамките на договора между държа
вата и параходното д-во. и да се
изрази въ едно по-общо зсконодателство, отъ което да се чувст
вува закрилянъ всеки починъ въ
областьта на нашето корабопла;
вание.
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но море, у насъ сж изниквали до
ста чвети инициативи, както по мо
ре, тъй и на Дунава, всички, обаче
рано или късно сж бивали прину
дени да ликвидиратъ; примери има
доста: Каботажното д-во въ Бургасъ, Българското мореплавно д-во
Матеевъ и С-ие пакъ въ Бургасъ, неколкото корабоплавателни предпри
ятия по Дунава, моторното и обик
новенно ветроходство по морето и
по Дунава н т. н. И тия примери
ще продължаватъ да се нижатъ и
за въ бждаще въ ущърбъ на на
родното стопанство, ако държавата
не излезе отъ рамките, въ които
доброволно се е стегнала.
При това положение нуждата отъ
увеличение на нашиятъ корабенъ
тонажъ ще: се чувствува все посилно, а невъзможностьта да се за
доволи тая нужда ще се явява все
по-голема. Примери и тукъ могагь
да се посочатъ: явява се въпросъ
за образуванието ■на ново българ
ско параходство по Черно-море, съ
готовъ плавателенъ паркъ, обаче
никой не знае при какви условия
ще могагь корабите на това пред
приятие да дигнатъ българското
знаме и какви ще бждатъ приви
легиите за техъ подъ това’ знаме.
Требва следователно за този отделенъ случай да се заведатъ прего
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вори съ държавата и да се сключи
нЬкакъвъ новъ договоръ. Другъ
примеръ е съ развитието на покровителствуваното отъ държавата Па
раходно Д-во; то отдавна иска да
си достави новъ параходъ, но сре
дствата не му достигатъ. Тия сред
ства могатъ да се намерятъ по неколко начина, най-правилниятъ отъ
които би билъ, Параходното д во.
да увеличи капитала си чрезъ нови
акции; чието пласиране, споредъ
мене, е сигурно; Параходното д-во
обаче предпочита най-лекиятъ —
държавната помощь. Държавата отъ
своя страна съзнава, че требва да
подкрепи д-вото, но въпросътъ е
при какви условия? Огговоръгь на
тоя въпросъ лесно би могълъ да се
намери, ако сжществуваше нека
къвъ законъ зя насърдчение на мо-;
реплаванието. Досегашната договор
на субсидия на държавата къмъ
д вото, въ такъвъ случай не би би
ла изразена. само въ едно просто
умножаване на преплаваните мили
(т. е. въ насърдчаване само на дви
жението, а не и цельта на това движе
ние), а би се диференцирала за да обхване всички случаи на една разумно
дадена подкрепа. При конкретниятъ
случай н а п р .— увеличение на то
нажа — чуждите законодателства
предвиждатъ между другото и , суб
сидия на всеки новопостроенъ тонъ.
Но навсекжде, кждето Държавата
подкрепя своето мореплавание, тя
подкрепя и своята корабостроител
на индустрия* защото едното съ ■
другото сж неразривно свързани; У
насъ корабостроителната индустрия
е едва въ своя зародишъ, но усло
вия за нейното създаване и разви
тие не липсватъ. Напоследъкъ, по
силата на логиката и необходимостьта; и . тоя въпросъ е поставенъ
на дневенъ редъ. Естествено е, че
пакъ се иска подкрепата на държа
вата и тя не требва да отказва да
я даде, толкова повече, че формата
подъ която би я дала не само не
би затруднила; но даже и бй облек
чила държавния бюджетъ. И тукъ
инициативата е на Параходното д-во,
то предлага образуването на ново
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корабостроително акционерно Д во, всЬка цена, макаръ на първо врЪме
въ което и държавата да вл-Ьзе съ и по искуственъ пжть. ще трЪбва
свой капиталъ и свой контролъ, ка да си създадемъ единъ изворъ за
то държавниятъ капиталъ се иска професионални моряци Въ своя доглавно подъ формата на инвентаръ, говоръ съ Параходното д-во държа
т. е. иска се отстъпвание отъ страна ва га много основателно иска щото
на държавата на бившиятъ флотски обслугата (екипажигЬ) на корабигЪ
арсеналъ или по настоящемъ прис да се състои изключително отъ бъл
танищната работилница въ Варна. гари. Добре, обаче, Д вото не е въ
Би ли изгубила нещо държавата, състояние да изпълни всецяло това
ако предаде тая работилница на но- - условие, то не може да намЪри до
вото акционерно дружество? Напро- статъчно българи капитани, защото
тивъ, тя би спечелила твърде много, нЪма отъ кжде да ги вземе. Така е
защото въ такъвъ случай поржчки
било по-рано и съ всички други
тЬ на дьржавнигЬ морски учрежде длъжности, обаче, следъ откриване
ния (пристанища, морска полиция, то на морско машинно училище и
гранична служба и пр,) биха се из нисши специални морски школи,
пълнявали не на бюрократически на Д-вото е могло да задоволи нуждичала, а на чисто търговски такива гЬ си отъ технически морски пери следователно биха стрували много 'соналъ оть тия училища и днесъ въ
по ефтино и биха испълнявани мно .тоя персоналъ це се чувства недого по-скоро. Въ такъвъ случай дър статъкъ. ВрЪме е вече по сжщия
жавниятъ плавателенъ паркъ не би начинъ да се задоволятъ нуждигЬ
билъ поставенъ по отношение на на нашето мореплаване и съ специа
необходимиятъ му ремонтъ въ тол листи мореходи. Това е дългъ на
кова несносно положение, както то държавата и нека веднага да при
ва е днесъ; ремонтигЬ се бавятъ по бавя, че тоя дългъ може да се изникога не съ м-Ьсеци, а съ-години пълни;безъ ни най-малко да се отекча— защото на държавната работил ва разходниятъ бюджетъ на страната,
ница липсватъ или работници, или достатъчно е на първо време са
материали, или нещо друго, едно. по мо . да се превърне една отъ па
ложение невъзможно при търговска ралелките на машиното училище въ
постановка на pa6oT ata. Отъ друга мореходенъ класъ, т. е. тогава ще
страна безспорна е ползата и за бъл имаме вместо морско машинно учи
гарското мореплаване, — неговитЬ лище съ две или три паралелки —
кораби не бцха .били^ принудени д а =,..морско училище съ една мореходна
плащатъ скъпо и прескъпо за сво и една машинна паралелка. Требва
ите ремонти въ ЦариградскигЬ рабо да се признае, че държавата найтилници, а биха подпомогнали разви сетне съзна тая нужда й желанието
тието на една нова мастна индуст за откриване на морско училище е
рия. Впрочемъ държавата тр-Ьбва вече на лице, не остава освенъ да
часъ по-скоро да се отзове на пред се нвдеваме че това желание въ ед
ложението на Параходното д-во, но скоро време ще получи и своето
обаче подкрепата й и тукъ требва осжществяване.
да получи възможно най съвършена
Г. Славяновъ
та и разумна форма.
Най-после нека спомена и друга
една назр-Ьла напоследъкъ нужда:
тая за комплектуването българскитЬ
кораби и държавнитЬ морски учреждения-съ команденъ и админиГолЬми сж страданията, които из
сгративенъ персоналъ. Като народъ, питва Германия съ съвършенното
чийто история и традиции силно сж пропадане на народната монета. Пла
го привързали къмъ земята, ний не тежната способность на марката,
сме могли до сега да създадемъ изъ както въ страната, тъй и въ чуж
своята среда свое моряшко съсло бина, е равна на нула: См-Ьтането
вие, съсловие, което поколения на- става вече въ милиарди и билиони,
редъ да ни дава моряци, т. е. хора т. е. съ астрономически числа, какпристрастени къмъ морскиятъ по
вито историята на човечеството не
минъкъ, къмъ моряшката професия. е регистрирала при никоя стопан
А тамъ е и най-слабото ни мЪсто, ска криза до сега.
колчемъ се решимъ да се заемемъ
Германското правителство опита
съ каквато и да било морска д-Ья- всевъзможни мерки и най-после су
телносгь. Но веднъжъ сме решили, спендира конституционните свободи
че и ний трЪбва да бждемъ въ пъл и’ прибегна до диктатура. Възъ ос
ната смисълъ на думата културна и нова на закона за последната пранезависима държава, а следователно ветелсгвото издаде на 15 октомврий
и да обслужваме своигЬ морски пж- указъ за създаването на така наре
тища и да използваме своигЬ мор чената Renten bank и за емитиране на
ски богатства самостоятелно, ний на нова монетна единица Renten mark.

Монетната реформа въ
Германия.

Брой 8.
Следъ практикуваните на много
места въ Германия на заеми-вжглища, заеми - ржжь, заеми - жито и пр.,
сега ще имаме, при редъ други сжществующи платежни средства —
нова монета, нбвъ заемъ въ ренте
ни марки.
Новата монета, покрай рентната
марка, не отстранява книжната марка на Reichs bank. Последната все си
остава единствената законна монет
на единица*), ако и да нема вече
никаква покупателна стойность. На
6 октомврий такива законни марки
сж били въ обръщение на сума
46,933 билиона, при 70,232 билиона
марки държавни съкровищни боно
ве и 876 билиона инперски и калови бонове, и отъ тогава насамъ пе
чатната машина не е престанала да
се върти.
Новата държавна банка, съ седа
лище Берлинъ, ще има основенъ ка
питалъ 3,200 милиона рентени мар
ки. Този капиталъ ще бжде дсставенъ отъ германското народно сто
панство, и то половината отъ гер
манското земледйлие и половината
отъ германската индустрия, занаяти,
и търговия.' Срещу принудителното
залагане на собственостьта на една
та и другата големи групи собстве
ници при Renten bank, последнигЬ
ставатъ нейни акционери, или по
точно собственици на дЬлове отъ
- нея (Anteilshein) на сума 3200 мили
она рентени марки.
Срещу гЬзи свои делове собстве
ниците получа ватъ дивидентъ до
6% максимумъ..— Отъ друга стра
на тЬ се считатъ .дебитори къмъ
банката съ принудителните заеми,
крито могатъ да издължатъ само
следъ петгодишенъ срокъ.
Банката ще издаде заложни обли
гации въ злато (Renten brife), гаран
тирани отъ ипотеките или задълже
нията въ злато. Т е ще бждатъ на
парчета отъ по 500 или неколко
кратно по 500 рентени марки, и ще
носвтъ лихва 5%. — Облигациите,
емитирани отъ банката, ще служатъ
за основа или гаранция на Renten
bankscheine (банкноти) и рентени бо
нове, издавани отъ Рентената банка,
които не сж лихвоносни и ще слу
жатъ за монетно платежно средство.
Такива нови рентени банкноти ще
*) Заедно съ книжната марка на Райхсбанкъ
ще циркулиратъ за напредъ още следнитЬ
платежни единици: имперски бонове, бонове
на заемната каса, банкноти на новата банка —
Renten markschein, малки късове отъ златния
заемь въ долари (•/,, >/,, 1, 2 и 5 долари);
дребнигЬ металически монети, които ще бж
датъ скоро пуснати, монетни средства, изда
дени отъ индустрията и прочее. Освенъ това
Райхсбанкъ ще емитира отъ своя страна® но
ви банкноти-злато, покрити У, съ злато или
златни девизи и */4 съ ефекти, платими въ
злато, долари, или лири английски.
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има- по 1,2,. 3, 5, 10, 50, 100, 1000 съветъ ще се назначава отъ държа
вата и то пакъ по предложение отъ
рентени марки.
Номиналната стойность на новата самия съвегъ.
Първите рентенбанкноти се пусмонетна единица— Renten mark е
равна на 0’358 грама злато, т. е. катъ въ началото на ноемврий.
До колко съ новата монетна еди
колкото е една златна марка. Рентената марка не ще бжде законно ница, съ всичките строги предпази
платежно средство, но требва да телни мерки относно устройството
бжде приемана за изплащане въ и функционирането на новата бан
всички обществени каси. Тя може ка, ще може да се оздрави твърде
въ всЬко време да бжде превърна силно заболялото парично тържи
та въ 5% златни заложни облига ще въ Германия, мненията сж раз
лични. Видните немски авторитети
ции или Renten brife.
Банката може да помогне на дър виждатъ въ това новосъздание са
жавата, като презъ следващите две мо временно нарушение на толкова
години и даде авансъ до 1200 ми сложната монетна проблема. Отъ
лиона рентени марки, отъ които 300 една страна Reichsbank, която ще
милиона безъ лихва, а остатъка съ продължава да сжществува и за на-,
предъ за службата на шконтовата
лихва 6°/о.
Огъ своя страна райха се задъл политика на страната, не шконтира
жава да изплати въ най скоро вре вече германски съкровищни бонове
ме съкровищните бонове, които сж отъ друга държавата се задължава
да изплати досегашните си аванси
сконтирани при Райхсбанкъ.
За тази ц-Ьль ще бжде отпуснатъ отъ Райхсбанкъ, а това не може да
единъ авансъ отъ 300 милиона безъ стане, безъ да се прибягва до но
лихва. На 6 октомври т. год. Райс- ва инфлация. Тукъ се явява и въп
банкъ е шконтирала държавни сък роса за уравновесяване бюджета на
ровищни бонове за 70,232 билиона Райха, както и на неговите отделни
книжни марки. Отъ своя страна държави.
При това нека не се забравя още
и Райхсбанкъ се задължава да не
че гол-Ьмото усложнение ще дойде
емитира вече книжни пари
Райхсбанкъ може да заема отъ на първо мЪсто при самото създа
новата банка до .1200 милиона рен ване на Rentenbank отъ сжществуютени марки, съ лихва 6°/о, извънъ щигЬ вече ипотеки върху герман
гореказаната сума 300 милиона, за ското стопанство и отъ общата ипо
да се даде,на германското стопан тека, наложена на последното отъ
ство, въ видъ на кредитъ чрезъ победителите въ Версайлския догогерманските емисионни институти, воръ. А тукъ думата ще има пакъ
и то пропорционално на съответна репарационната комисия. Монетната
та емисия на 31 юлий 1914 година.. проблема е очевидно' тЬсно свърза
Печалбата на Rentenbank ще се до на съ тежкия репарационенъ въпбива отъ разликата въ лихвата — 6%, росъ. А последния тежи не само
които тя взема срещу ипотеки въ върху монетната проблема въ Герзлато, съ които тя облага герман мания; той е и въпросъ отъ общо
ското стопанство, и 5%, които за международно значение.
S. S.
плаща срещу своите Rentenbriefe.
Друга печалба щ е . събере отъ
авансите направени на държавата и
на Райхсбанкъ.
Разпределението на печалбите ще
става по следния начинъ:
Годишенъ актъ на Висшето търговско
1. 400/„ за погаситеЛенъ фондъ. училище.
Тая часть ще бжде намалена на 30%
На 25 ноември т. г. се състоя го
щомъ държавата изплати своя без- дишния актъ на Висшето търговско
лихвенъ авансъ отъ 300 милиона училище при Варненската търгов
рентени марки.
ско-индустриална камара. Ректора
2. До 6°/0 максимумъ за капитала. г. Календжиевъ даде отчетъ за дей3. Остатъка ще се отнесе на по ностьта на училището презъ изтек
гасителния фондъ.
лата година, следъ което доцента
Чрезъ такова разпределение се г. Светославъ Грековъ държа своя
очаква да се ограничи емисията и та встжпителна лекция „Балансъ и
се повдигне стойностьта на залога. данъкъ*. Лекцията, която бе изслу
Новата банка ще бжде съвсемъ шана съ най-гол-Ьмо внимание, на
независима отъ държавата. Управи прави отлично впечатление на прителния съв-Ьтъ на- банката се със сжтствующигЬ. Въ идния брой ще
тои отъ 14 представители на гер дадемъ обширно изложение.
манското народно стопанство: землед-Ьлие, индустрия, търговйя, заная Производството на тютюнъ въ България
презъ 1923 год.
ти и банки.
Въ списанието „Тютюнъ“, органъ
Единствено председателя на този
на Фабрикантите и експортьорите

ВЖТРЕШЕНЪ ОТДБЛЪ.

Стр. 3.

на тютюнъ въ България, бр. бр. 17
и 18, е поместена статия подъ гор
ния надсловъ, отъ която извлича
ме следните мисли, както върху
производството на тютюнъ у насъ,
тъй и относно състоянието на меж
дународния пазаръ на тютюна презъ
тази и идущата година.
Авторътъ рисува съ цифри коле
банията въ размФра на засЬтата съ
тютюнъ площь у насъ презъ пос
ледните години, която въ 1920 год.
е била 395.648 декара, презъ 1921
год. спада на 218.742, покачва се
презъ 1922 год. на 319.034 декара,
за да стигне презъ 1923 година на
585.353 декара, съ едно средно дресметнато производство отъ около
50.000. 000 кгр. тютюнъ презъ тази
година, намира, че тФзи чувствител
ни колебания въ тютюневото произ
водство у насъ се дължатъ, ако не
изключително, то предимно на бла
гоприятните пазарни условия за на
шите тютюни презъ последните го
дини, отъ една страна и отъ друга,
на лошата митническа политика на
държавата, която често пжти, съ
недобре обмислени фискални мерки,
вместо да увеличи народното бла
госъстояние, е пресушавала източ
ниците на собственото си сжществувание.
По нататъкъ, сжщиятъ като се
спира на факта, че тазигодишната
реколта (1923 год.) общо за ориен
та ще даде едно производство отъ
около 150,000,000 кгр., къмъ които
требва да се прибави и около 20
милиона кгр,, непродаденъ още въ
България тютюнъ отъ рек. 1922 г.;
и съпоставя тФзи числа, съ числото
на общата консумация за Америка
й Европа, което не надминава го
дишно числото 60—70,000,000 кгр.
ориенталски тютюнъ, тегли заклю
чението, че едно грамадно количес
тво отъ повече отъ 100,000,000 мил.
кгр. ориенталски тютюнъ, ще оста
не непродадено тази година.
Като изказва съмнение, че нема
да се намерятъ достатъчно депозит
ни и манипулационнн складове у
търговците експортьори и удобни
помещения въ производителите за
задържането на тютюните за едно
по дълго време, безъ рискъ да се
развалятъ сжщите и да прогние ед
на голема часть отъ техъ, и ощ е,:
че държавата не ще бжде въ със
тояние да авансира чрезгь коопера
циите нито по 10 лв. на кгр. тю
тюнъ, на производителите, защото
за тази цель ще сж нуждни около
500.000. 000 л в , авторътъ се пита:
Какво прави въ това време държ а-,
вата? Тя възнамерява да измени
митнишката тарифа за тютюна и
увеличи износното му мито.
,и
Окачествявайки това .намерение

Стр. 4.

на нЪкои като едно недоразумение ватъ или не отъ облагите на зако
въ нашия стопански животъ, той из на за насърдчение месгната инду
казва убеждението, че държавата стрия, които внасятъ масла за про
ще извърши една крупна грешка, извеждане на хранителни произве
ако отиде до край въ това си ре дения, • разбира се, следъ като се
шение, съ което не само ще ощети докаже съ химическа анализа, че те
собствената си хазна, като сама ста сж доброкачествени.
не причина ! да не се изнесе и про
гние въ страната едно грамадно ко Гербовия налогъ.
личество доброкачественъ българ.
Нови сжществени изменения щели
тютюнъ, но ще ощети и 192000 про да се направятъ въ закона за гер
изводители, заинтересовани въ про- бовия налогъ. Говори се упорито
рзводството на тютюна, и косвено между компетентните среди, че обще повлияе сама за понижение стой гербоването на продажбите надъ
ността на нашия левъ.
50 лева ще се премахне. Съ това
ще
се отстрани една голема анома
Благодарственъ адресъ до Илия А.
лия
въ дребните търговски сделки.
Шотовъ.
' Учителското гЪло при Варненско
то средно търговско училище е от
правило благодарственъ адресъ до
г-на Илия А. Шотовъ, търговецъ.
въ Варна, за дето е подарилъ 140,000
лева, отъ лихвите на които да се.
издържа на вечни времена единъ
беденъ ученикъ въ ср-Ьдното и вие
ше търговско училище.
За това д-Ьло на г-на Шотовъ и
редакцията на „Икономически Изве
стия“ изказва своята похвала

Брой 8.
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Протестирани полици.

Протестираните полици за м. септемврий т. г. въ района на Варн.
търговско инд. камара достигатъ
числото 1620 на обща сума 13,470,000
лв. По градове те се разпределятъ
така: Варна 5,098,000 лв. Шуменъ
1.640.000 лв., Търново 1,304,000 лв.,
Провадия
994,000 лв., Разградъ
905.000 лв., Габробо 882,000 лв.,
Павликени 465,000 лв., Г.-Ореховнца 352,000 лв., Нови-Пазаръ 350,000
лв., Попово 289,000 лв., Ески-ДжуЗа новите увеличения на цените.
мая 269,000 лв., Елена 200,000 лв.,
Камарата умолява всички търгов Стражица 193,000. лв., Османъ-Паци, индустриалци и занаятчии отъ заръ 124,000 лв., Преславъ 101,000
района й да я уведомяващ» па въз- л в , Тревна „101,000 лв., Козлуджа
можность веднага за всички съоб 89.000 лв., Кеманларъ 73,000 лв.,
щения, които гЬ получаващ» било Ново-Село 22000 лв., Дреново 9000
~Ч
отъ български, било отъ чужди фир лева. .
ми у насъ относително процентно и
Българския клубъ въ Дрезденъ.
друго заскжпване на стоки. ,
Българската колония въ ДрезЦената на кринигЬ.
зденъ е основала свой клубъ, цеМинистерството на търговията е льта на който между другото е и
уведомило началниците на бюрата да бжде въ услугите на своите съ
по мерките и теглилките, че цена отечественици отъ България ст> све
та по която ще се продаватъ к р о  дения и ежвети по всички въпроси
ните е определена на 300 лева една относящи се до Дрезденъ или въо
та, а заедно съ стъргалка — 305 лв. бще до Германия.
Съ всЪка крина ще се продава найЕвентуални запитвания да се отмалко и по една стъргалка.
правятъ до председателя на клуба
Sawa Belkoff, Blasewitzer Str 61 или до
Разпродажба на добитъкъ.
секретаря Angel D. Mossinoff, Sshubert,
• Министерството на финансиите е Str. 39 клубния локалъ се помеща
разрешило на Дирекцията на тру ва въ Palast Hotel Weber.
довата повиность, да разпродаде по Пжтуването до Цариградъ.
•доброволно съгласие излишния си до
битъкъ, предъ видъ на съкращение
Поради стачката на персонала по
то на много отъ нейните служби и турските железници, железнопжтпоради ограничение на работата.
ното движение между Свиленградъ
и Цартградъ е преустановено. КонНареждане по митниците
венционала отива само до Свилен
Всички животински и растителни градъ, а експреса спира въ София.
масла, които се внасятъ за инду Пжтниците отъ западъ за Цари
стриални цели, ще требва да се де- градъ продължаващ» пжтуването си
натуриратъ, за да не могатъ да се презъ Пловдивъ—Бургасъ — по мо
употребяватъ за ядене. Изключе ре. Нашата ; дирекция на железни
ние отъ това правило ще се прави ците е пуснала по-големо число
само за индустриалци, независимо : първокласни вагони по линията Плов*
отъ обстоятелството дали се ползу- . дивъ — Бургасъ.

Занаятчийски отд!лъ.
Изъ занаятчийската анкета въ
гр. Търново.
Сарачи.

Сараческиятъ занаятъ сжществува въ Търново отъ 1900 год. Днесъ
въ града има 3 сарашки работилни
ци, отъ които само една има заре
гистрирана фирма. Една отъ рабо
тилниците работи по-модерно, а дру
гите примитивно.
1. Въ анкетираните 3 работилни
ци има ангажирани 4 майстори, отъ
които никой не е следвалъ курсъ.
Отъ тяхъ 3 сж съ завършено пър
воначално образование, а 1 съ про
гимназиално. На 3 ма отъ, тяхъ ба
щите не сж се занимавали съ сжщия занаятъ, а само на 1 баща му
е упражнзвалъ сжщия занаятъ. Отъ
майсторите 3 сж женени и 1 нежененъ. Отъ тяхъ 3 сж членове на
Попул. банка, а 1 не е членъ. Няматъ свое сараческо занаятчийско
сдружение, а се числятъ къмъ обу
щарското такова, на което само 2
сж членове. Всички майстори сж
българи и отъ Търново.
2. Капиталъ. Анкетираните рабо
тилници иматъ капиталъ въ пари,
общо 630,000 лева, въ инструменти
46.000 лв. Паричниятъ имъ капиталъ
се разпределя така: 1 работилница.
30.000 лв., 1 работилница 200,000^
лева, 1 работилница 400,000 лева.
3. Наеми. Едната работилница
плаща 8,010 лева годишенъ наемъ,
другата 12,000 лв годишно и тре
тата 14,000 лева или общо всички
плащатъ годишенъ наемъ 34,010 лева
и сж на главната улица. .
4. Данъци, връхнини и др. Едната
работилница, плаща 2,700 лв , дру
гата 3,400 лв., а третата 18,500 лв.
годишно данъци и пр. или всички
общо плащатъ 24,600 лв. годишенъ
данъкъ. И тр ш е работилници по
лучаватъ „Държавенъ вестникъ“.
5. Производство. Една отъ рабо
тилниците работи само готова сто
ка, а другите 2 работятъ готова и по
поржчка. Цялото производство на
еснафа годишно възлиза на 1,460,000
лв., отъ който за 960,000 лв, готова
стока и 500,000 лв. по поржчка.
Едната работилница произвежда сто
ка за 260,000 лв., другата за 900,000
лв., и третата за 300,000 лева.
6. Пазари. Цялото производство
на всички анкетирани работилници
се продава въ дюкяните имъ въ
Търново. Не търсятъ други пазари.
7. Кредитъ. Две отъ анкетирани
т е работилници не сж прибягнали
до кредитъ и заеми, а третата ра
ботилница е взела въ заемъ 100,000
лева отъ частни банки и 200,000
лева отъ частни лица.

Брой 8.
8. Нужди. I отъ кредитъ. Анке
тираните работилници иматъ нужда
' общо отъ 250,000 лв. кредитъ разпре
делени така: 1 работилница 50,000
лева и 2 работилници по 100,000 лв.

Икономически Известия
Резолюция по занаятчийския кредитъ.

Стр. 5.
ново възраждащего се занаятчий
ство. ТрЬбва вече не само да се при
казва, а на дЬло да се пристъпи
къмъ прокарване на една обмисле
на занаятчийска политика, къмъ
едно държавно покровителство на
занаятчийското ни производство.
Едновременно съ туй, обаче, дългъ
се налага и на занаятчийството да
се загрижи още по-усилено само за
себе си, да си спомогне чрезъ всич
ки средства, които самопомощьта и
организацията му даватъ. Организа
ция и самопомощь — ето най-първитЬ задачи, които днешния день
изправя предъ занаятчиитЬ.

На 11 ноемврий, по инициативата
на Бургазката търг.-индустриална
камара, е било свикано занаятчийско
събрание, което единодушно е взе
II. Отъ сурови материали рабо ло слЬднята резолюция по занаят
тилниците не чувствуватъ нужда, за- чийския кредитъ:
1. Сумата отъ 50 милиона лева да
що то кожите купуватъ отъ местни
те пазари — кожарите, табаци въ се увеличч въ едно най-скоро време
на 100 милиона лева.
града.
2. Лихвения процентъ на заемигЬ
III. Отъ инструменти и машини
иматъ нужда всички работилници : да се намали отъ 10 на 8 на сто.
3. Срока на заемигЬ, отпускани за
машина за рязане, за прашене, шев
сурови материали, да се увеличи отъ
на сарашка машина и др.
6 месеца на 1 година.
IV. Отъ пазари. Анкетираните ра
4. Да се отхвърли участието на
ботилници заявяватъ, че нематъ представители на финансовата власть
нужда отъ пазари вънъ отъ града, въ занаятчийскнгЬ съвети, и приподзащото всичко изработено прода- писването на заемигЬ, като крайно
ватъ въ дюкяните си въ града.
вредно и стеснително.
5- Министерството на търговията УНГАРИЯ.
V. Техника. Констатирва се нужда
да признае нови занаятчии, като Неспособностьта на Унгарската инду
отъ по-добра техника.
стрия да конкурира.
VII. Кооперативни доставки. Чув плегачеството и др. подобни.
ствува се нужда отъ такива доставки Авансирани суми отъ 50 милионния заемъ
. Излизащия въ Буда-пеща в. „Vilag“
и анкетираните заявиха, че ще почна занаяти иитЬ въ района на Вар
печати една статия върху засилва
натъ да ги извършватъ първоначал
ненската търг. инд. камара.
щата се стопанска криза и върху
но чрезъ Популярната банка, до
тежкото ноюжение на унгарската
На разнитЬ популярни банки въ индустрия: Последната става все по
като се увеличатъ работилниците и
могатъ да си образуватъ самостоя района на камарата съ авансирани неспособна да конкурира чуждитЪ
отъ Бълг. центр. кооперативна бан индустрии на световния пазаръ, тъй
телна кооперация.
*
9. Кризи. Парична криза. Всички ка следнитЬ суми за нуждитЬ на като странят не е сключила до
анкетирани работилници заявяватъ, занаятчийското производство:
сега никакви търговски договори и
Елена — 100,000 (а съ искани 1 навсЬкжде високи митнически та
че чувствуватъ парична криза. Иматъ
нужда отъ парични средства за да милионъ лв.), Попово — 300,000 лв., рифи заскъпвагь унгарскигЪ про
изработватъ и склади ратъ стока Провадия.— 400,000 лв., Габрово — изведения. Все повече клонове на
презъ зимния сезонъ за да я про- 400.000 лв., Ески-Джумая — 300,000 индустрията губятъ слособностьта
даватъ презъ останалите сезони отъ лв., Търново — 500,000 лв., Шуменъ да конкуриратъ чужднтЬ произве
— 500,000 лв., Горня- Оряховица — дения. Тоьа се длъжи на приравгодината.
Стопанска криза се чувствува. Има 400.000 лв., Разградъ — 400,000 лв., нението на диспаритета между поку
Варна— 1 милионъ лева.
застой въ занаята и пазаря.
пателната сила на вътрешната и
10. Изместване чужди съ наши
външната крона, както и на непъл
МладитЬ майстори.
материали. Анкетираните работил
ното използуване на стопанския апаници употребяватъ български— тър : Това, което направи силно впе ратъ. Последния е разширенъ съ
новски кожи.
•
чатление по време на тазгодишнитЪ организации, които не проявяватъ
11. Нужда отъ производителна майсторски изпити, бЬ факта, че никаква творческа дейность. Въ Ун
кооперация. Анкетираните работил мнозинството отъ кандидатитЬ за гария по настоящемъ така се пра
ници заявяватъ, че и да желаятъ, майстори бЬха все млади хора — хосва енергията, че за едно произ
сега немогатъ основа производ. ко между 18—25 години. Този фактъ водство предназначено за световния
операция, защото съ малко.
показва, че» занаятчийския трудъ пазаръ не може и да се мисли. Вслед
12. Продажни цени: единъ ха- става вече привлекателенъ -за мла- ствие намалението на земледЬлскомутъ преди войната се продавалъ дитЬ сили на народа и че занаят то производство разнитЬ земледЬлпо 90 лв., а сега 2,500 лв., една чан чийското производство, колкото и ски индустрии: мЬлннци, захарни фа
та — 12 лева, а сега 320 лв., едно да е затруднено днесъ, крие въ се брики и лр., не могатъ да използуседло — 100 лв., а сега 1,500 лева. бе си зададкитЬ на едно бъда ще ' ватъ напълно своята продуктивна
Следователно сега има средно по отъ голЬмо стопанско значение.
способность. Поради липса на суро
скъпване 25 пъти.
Напливътъ на младежи въ зана ви материали, кожената и химичес
13. Заплати и надници. Преди ятчийството ни показва още, че на ката индустрии също не рабогятъ
войната средната месечна заплата е шия народъ не губи своята похват- напълно. Пивоварната, спиртната и
била 70 лв„ а сега 1,500 лв. Над ность, а продължава да проявява грънчарската индустрии съ се при
ницата преди войната е била 3 лв. традиционната си наклонность къмъ нудили да ограничатъ производство
дневно, а сега 50 лв. Следователно промишленъ трудъ и както въ ми то си поради намалената консума
средно увеличение въ заплатитЬ и налото, тъй и въ настоящето и бъ- ция. ИндустриитЪ, които преработнадниците 20 пжти.
дащето той ще съумЬе да създаде ватъ чужди сурови материали, при14. Разни мнения: 1) Да се създа- отъ себе си една действителна сто способяватъ заведенията си за дру
датъ условия за бързъ, леснодостъ- панска сила въ кръга на ръчното ги производства, поради липса на
пенъ и зфтинъ кредитъ, 2). няма производство.
девизи, съ които да купуватъ мате
стабилность въ работническия перВсичко това отново иде да посо риали отъ чужбина. Унгарската ин
соналъ, трЬбва да се създадt .борса чи дългътъ, който държавата и об дустрия не се ползува отъ предим
ществото трЬбва да иматъ къмъ от ството на масовото производство,
на труда.

ВЪНШ ЕИЪ О Т Д Ш .

което предимство се състои въ об
стоятелството, че при увеличено ко
личество на производството намалятъ се производственитЬ разходи.
Отъ гледна точка на икономия на
производството въ Унгария се забелезва една голяма инертность: ЦЬлиятъ административенъ апаратъ
страда отъ една свръхорганизация,
която затруднява и заскжпва про
цеса на производството. Единъ голЬмъ излишекъ на чиновници услож
нява
административния апаратъ.
Държавното чиновничество трЬбва
часъ по-скоро да се преустрои не
само поради бюджетни икономии,
но още и за да се постигне едно рав
новесие въ външната търговия; при
днешното състояние на развитието
на стопанския животъ, дето и наймалкото производствено заведение
е свързано органически съ всемир
ното стопанство, не може да се
търпи едно такова разпиляване на
енергията.
ТУРЦИЯ.

На в. „Ватанъ“, (Отечество) въ
Цариградъ, телеграфиратъ отъ Ангора, че Великото национално събрание, се занимава понастоящемъ съ
поправкигЬ, които ще тр-Ьбва да се
направятъ върху закона за продаж
бата на спиртнигЬ произведения
Има едно силно течение въ нацио
налното събрание въ полза .на сво-,
бодното фабрикуване и продажба
на спиртнигЬ произведения при из
вестни ограничения.
Предложението на настоящето
правителство относително значител
ното опростяване на закона, се разучва отъ комисията за бюджета,
която ще го сложи на разискване
въ Великото национално събрание.
НадЬватъ се, закона да се гласува
още до края на тоя месецъ.

нието на тамошното тържище въ
бюлетина си отъ 20 ноемврий т. г.
Положението на тържището.

Тържището продължава да се на
мира подъ влиянието на едно недобрЬ установено положение: ограчени сделки повечето пъти въ брой.
Презъ седмицата е имало едно мал
ко покачване почти на всички сто
ки, което иде колкото отъ малкото
спадане на лирата спрЬмо здравигЬ
европейски валюти, толкова и пове
че и отъ липса на нЬкои стоки. За
забелезване е необикновенното по
качване на тиквенигЬ семки и на
афиона. Дали тия цени ще се задържатъ, никой не знае. Само за
ценитЬ на въглищата е общо мне
нието, че ще се задържатъ й покачатъ още. Тукъ даже е възможенъ
единъ голЬмъ скокъ нагорЬ, ако
днешното хубаво време се развали
наведнъжъ и застудЬе.
Зърнени храни.

Прйстигания:
Отъ България
Отъ Америка
Всичко

483 тона
602 „
1085 тона

Ц ени:

Българско жито насипано, обезмитено оката 13—13l/i гр.
Манитоба оката
14 гр.
Руско жито насипано обезмитено оката
13‘/2 гр.
Ржжъ насипано обезмит. 93/*
Кукурузъ фобъ оката 7lk —73U .
Ечмикъ
»
. 10—10Vs ,
- Брашна.

Пристигнали 492 т. отъ Америка;
съществуващъ стокъ 40,000 торби.
Цени.

Панаиръ' въ Бандонъ.

Американско Хариско 1160 гр. тор
Холандската легация въ София е ба отъ 631/- кгр.
Американско три звЬзди 1075 гр.
уведомила нашето министерство на
външнитЬ работи и изповеданията, торба отъ 63Va кгр.
Американско Нелсонъ 1220 гроша
че петия годишенъ панаиръ на Хо
ландска Индия ще се състои въ гр. торба отъ 63Va кгр.
МЬстно отъ жито Манитоба гроша
Бандонъ (Bandoeng) на островъ Ява,
отъ 21 юний до 6 юлий 1924 год. 1070 торба 72 кгр.
МЬстното българско жито гроша
На панаира щЬли да бждатъ за
стъпени всички клонове на търго 980 торба 72 кгр,
МЬстн. отъ жито руско гроша 1015
вията и индустрията. Обширни све
дения по панаира щЬли аа бъдатъ торбата 72 кгр.
Трици. Едри оката 5—5V* гроша.
дадени отъ Холандската легация
.
Дребни „
5 „
допълнително.
Варива.

№ щ ш н рац и
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Фасулъ. Сухъ тазгодишенъ 21—22
гр. оката.
МлЬчни продукти.

Тържището въ Цариградъ.

Нашата легация въ Цариградъ да
ва ни следнитЬ сведения за положе

Кашкавалъ:
Транзитна стока полски 90—95 гр.
килограма.

Обезмитенъ балк. сръб. 115—116
гр. килото.
Обезмитенъ полски сръбски 95-100
гр. килото.
Бгьло сирене:
БЬло сирене Одринско 80—85 гр.
оката.
Масло:
ПрЬсно пресувано
180 гр.
Кашкавалджийско 90-92 гр. ока.
Живъ добитъкъ.

Овнешко:
Карнобат. 90-92 гр. оката с 13®/» скон.
Пиротско 85-87 » „ „ ,
Караман. 75-77 „ ,
, „
Караяка 82-83 „ „ „ „
Говеждо трапезундско 55-60 гр. ок.
Кокошки, хубава стока, едната 60
до 70 гроша.
Пилета, хубава стока, едното 30
до 40 гроша.
Яйца каса от 1400 до 1500 пар
чета 44 лири турски, сортиррвани за
износъ.
Други стоки.

Афионъ. Отъ Афионъ-Карахисаръ
28 лири турски оката.
Восъкъ. Анадолски 92—95 гроша
оката. *
Тиквени семки транзитъ 24V,-25 гро
ша оката.
Желтъ сусамъ, фобъ — 25 до 30
гр. ока.
Ленено семе I8V2 до 19 гр.
Вълна кмвжрджикъ не се намира
вече на пазаря, последни сделки до
90 гроша оката Въглища дървени
по 6 гр. оката на едро (цЬла гемия)
по б1/, гр. оката за количества отъ
50 до 100 чувала.
АЛЕКСАНДРИЯ.

Нашето генерално консулство въ
Александрия ни дава следнитЬ све
дения за положението на тамошния
пазаръ въ бюлетина си отъ 11 ноеиврий т. г.
Положението на тържището.

Въ сравнение съ дветЬ минали
седмици, Александрийското тържи
ще бЬше по оживено презъ тая седми
ца. Пазаря на брашната биде оживенъ, понеже има ново засилване
на износа.
Брашна. Мимо пристиганията на
пълни товари Австралийски брашна
пазаря на брашната се засили по
ради търсението отъ странство, гла
вно Гърция. ЦенитЬ сж: л. етер.
13 за готовата стока и л. етер. 123Л
до 127/* за флотанъ. Станаха сделки
по л. етер. 123/* за експедиции но
ем врий— декемврий.
Въ антрепозититЬ, движението на
брашната презъ седмицата е било
уледньото:

Брой 8.
Стокъ на 1 ноем. 1923 г, тор. 143,330
Внесено до 6 „■ 1923 г. , 101,341
Всичко торби 244,671
Изнесени до 9 ноем. торби 75,704
Стокъ на 9 ноем. 1923 г. 168,970
огь които Американски 122,352 то
рби, Австралийски 17808 и разни
28810, всичко 168,970 торби.
Станаха сделки и съ италиянски
брашна, отъ 90—100 ит. л. 100-тЬ
кгр., сифъ Александрия. Внесени сж
отъ Италия 2000 тона.
ФранцускигЬ брашна продължаватъ да не се търсятъ, защото сж
скъпи. Тъй сжщо и съ българскитЬ
не могатъ да се сключагь сделки,
защото сж скжпи; искатъ сифъ Александрия л. етер. 17. При все то
ва, отъ Варна има предложение за
л. етер. 15. Съ малко по-добра во
ля и съ редовни съобщения и евти
но навло, има се надежда, че сдел
ки съ български първокачествени
брашна ще отпочнатъ, понеже ка
чеството имъ се би платило до л.
етер. 1 повече на тонъ отъ Австра
лийските и Американските.
Кашкавалъ. НЬма изменение въ
ценит-fe, които сж 17—18 ег. гр. оката полския и 19—20 ег. Гр. бал
канския (сръбски) обезмитенъ.
Захарь ява. Тържището е по-затвърдено и разполагаемото коли
чество се покачи съ една лира (на
17 л. сгер.) на тона.
Споредъ оценката на най-заинтересованата кжща Willet et Gray отъ
Ню-Йоркъ, тазгодишната 1923/1924
реколта на захарьта по цЬлия
-св-Ьтъ възлиза на 19,146,000 тона
срещу 17,948,000 тона за 1922/23 г.
Реколтата въ о. Куба се пресмята
на 3700000 тона ср Ьщу 3,602,000 тона
за миналата реколта.
Оризъ. ЦенигЬ сж:
Рангунъ № 3, разполагаемо ко
личество, тона л. етер. 1411.
Сиамъ № 1, разполагаемо коли
чество въ торби тона л. етер. 1515.
Рангунъ № 3, продадена ноемврий тона л. етер. 14-15.
По волята на ^купувача, експеди
ция ноемврий-декемврий тона л.
етер. 147/«.
Кафе. ЦенигЬ сж:
Сантосъ сюпериоръ, разполагаемо
количество Александрия 74 тона.
Спиртъ Ява. ЦенигЬ сж:
Разполагаемо количество, бъчвитЬ безплатно 21 тона.
Курсъ - Чекове.

Лондонъ
Парижъ
Белгия
Италия
’Швейцария
НюЙоркъ
Виена

Стр. 7.
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покупка продаж.
973/к
971в/г»
124V* , 125V*
IO8V2
107V2
97V*
963А
391‘/е
388
22 Ч*
2210
320,000 290,000

Лева не се котира презъ тая се
дмица.
Вследствие покачването на долара,
златото се покачи огь 102 ег. гр.
за Английската лира на 104 и 1041/,-

Движение на параходите
Пристигнали параходи:
Отъ миналата седмица:
flap. „Кирилъ* съ: чувенъ 1000 кгр.,
риба 5 4 1 0 кгр., сагтунъ 3 8 0 0 кгр., манифактура 1777 кгр., машинария 400
кгр., кестени 2 0 0 0 кгр.
Пар. „Кирилъ“ съ: вълна 2 8 6 5 кгр.,
кжна 1000 кгр., торби 1000 кгр., сусамъ 8800 кгр., лимони 2 5 0 0 кгр.,
портокали 5 0 0 кгр., вещи 1330 кгр.,
маслини 3 5 0 0 0 кгр,, манифактура 200
килограма.
Нар. .България' съ: вълна 8766 кгр,
манифактура 1330 кгр., книги 2 0 0 кгр ,
лимони 1750 кгр., вещи 1260 кгр., ма
слини 188 кгр., риба 1500 кгр., тапи
230 кгр.
Пар. .Ю лиянапаркъ“ съ: плоско желЬзо 14990 кгр., обло желЬзо 20330
кгр., чемберликъ 9 8 3 0 кгр., ламарина
10249 кгр., джамове 7 2 3 5 кгр., екс
трактъ 2 8 8 4 0 кгр., цинкъ 2635 кгр.,
чугунъ 2 0 2 5 0 кгр., кола 350 кгр., па
мучни конци 3207 кгр.
Пар. „Ж акъ Ф ресине“ съ: 20727
кгр,, памучна
манифактура,
прежда
46831 кгр., - сжчми 3 7 4 5 кгр., разни
2064 кгр., подметки 9 8 0 кгр., вълнена
манифактура 1623 кгр., въжа 1744 кгр.,
остатъци отъ’ памукъ 9 1 4 9 кгр., маши
нария 2 1 9 6 кгр., оризъ 5 0 0 0 кгр., линолеумъ 126 кгр, нахутъ 26 4 7 6 кгр,
кожи 5 7 8 7 3 кгр., екстрактъ 3 1 5 6 0 кгр,
жел+.зария 3 4 0 4 кгр., вино 1275 кгр.,
шампанско 1026 кгр., ликьори 106 кгр.,
семен^ 512 кгр., лепило 446 кгр., кабелъ 462 кгр., гьонъ 2567 кгр,, прана
вълна 8 3 2 9 кгр., непрана вълна 2 6 9 9
кгр., пръскачки 118 кгр., черень гшперъ 4071 к гр , сапунъ 387 4 0 кгр.,
гилзи 355 кгр., тапи 114 кгр., килими
181 кгр., фосфитинъ 536 кгр., кисе
лина 2929 кгр., печатни книги 40891
кгр., рициново масло 6 8 0 кгр., кафе
7500 кгр., камфуръ 4 0 к гр , боя 5 1 5 0
кгр., вежеталинь 9 7 9 0 кгр., празни да
маджани 1703 кгр., празни шишета
1280 кгр., масло 1538 кгр , кимионъ
6 35 кгр., тамянъ 1279 кгр., обуща
2775 кгр.
Пар. „Бормида* съ: лимони 1300
кгр., памучна манифактура 6 5 2 4 кгр.,
прежда 18803 кгр., свещи 72 кгр., ки
селина 1590 кгр., сжчми 1285 кгр,
кош г 21 2 0 0 килограма, гвоздеи 10000
кгр., вълна 25608 кгр., мушама 2940
к гр , шоколадъ 286 кгр., памукъ 3 7 2
кгр., сЪра 4 4 1 5 кгр., чувенъ 1380 кгр,
паламудъ 6 4 2 9 0 кгр., портокали 950 кгр.
Пар. „Царь Фердинандъ“ съ: рош-

кови 4 0 5 4 кгр., дъвка 5 0 0 кгр.,

масло
15925 кгр., сапунъ 43151^ кгр., смо
кини 10000 кгр., кестени 2 1 0 0 кгр.,
манифактура 1337 кгр., торби 3 0 0 0 кгр.
Пар. «Дора* съ: желЪзо 7 4 2 8 кгр.,
сухи говежди кожи 2 4 9 6 кгр., чай
796 кгр., бЬло тенеке 2 1 7 6 7 кгр., ле
нени конци 3 2 6 5 Ki p., бисулфигъ 11008
кгр., ламарина 10148 кгр., джамове
8845 кгр., воденъ екстрактъ 13139 кгр.,
прана вълна 3 6 0 3 кгр.. карбонизирана
вълна 2 1 8 8 кгр.
21.XI. пар. „Меркурий* подъ холанд.
рнаме.
•
23.
XI. нар. „Кирипъ“ съ лимони 2400
кгр., книги 403 кгр., торби 15900 кгр.,
сухо грозде 2 0 0 кгр., чай 6 5 кгр.,
масло 12055 кгр., кожи 1310 кгр.
2 4 . XI. пар. „Прага* подъ. нтал. зн.
Пар. „Трисъ EpapjcHCb' подъ гръцко
зн. съ: маслини 12087 кгр.
26.XI. пар. „Троя* подъ германско
знаме.
Пар. „Янна“ подъ итал. знаме.
*
Пар. „София“ .

Заминали параходи:
21.XI. нар. „Мординиянъ*.
Пар. „Меркурий“ съ: 49477 кгр. храни
2 3. XI. пар. „Кирипъ“ .
24, XI. пар. „Прага*.
Пар. „Трисъ Ерархисъ*.
26.XI. пар. „София“
Пар. „Троя“ .
Пар. „Н ина“.

Информационен отдел.
Колониялъ.

Колониалъ. Паричната криза н
безработицата продължаватъ, но
чувствителните спадания на лева
наложиха значителни промЪни въ
ценигЬ, които сж отбЬлйзани въ
бюлетина ни по-долу.
Захар на бучки в каси от по 50
кгр. лв. 30 50, а в каси от по 25
кгр, лв., 30-50----- •—захар ситна лв.
28; кафе I лв., 75 кгр., „Рио“ типъ
70 лв.; ориз пловдивски 20— лв.,
ренуески 19,
английски
— 14
лв.; масло дървено I 52 лв., И 48
лв. и обикновено 46 лв.; рапично 34
лв.; соя 40—42 лв.; маслини —27
—32 и 36 лв. кгр.; сапун турски 31
—32 лв., марсилски 840 - 900, тип
сънлайт 1400 лв.; чер пипер 54 лв.;
бахар
—64 лв.; канела 85 лв.;
кжна 70 лв.; джвка —200 лв.;
чувен 60 лв.; лимон, кислота обик
новена 100, на плочки 115л., тамян екс.
75 лв., обикновен 50 лв.; фъстъци
29 лв., сяра на бучки 8-50 лв., стип
ца 7-50—8 лв.; саламак 34 лв.; ни
шадър обикновен 32 лв., синка 28
—36 лв.; сода за пране —5 лв.;
зачка 3 50 лв.; сода каустик 15
лв.; книга сива 12-50 л.; книга жжл-

>».Икономически
__ ________ _ Известия“

Стп 8.
та 13 лева; сардели, —1800 лв.; ле
блебии 18-50 л.; елеме 22'50л.; свещи
екстра 52—54 лв., пжрво 50—52 лв.;
чай 155, 180/95 лв.; смокини каси кгр.
25 лв., смокини торби кгр. 22 лв.,
рошкови И —11-50 лв., лимони ита
лиански 530 лв. каса; калай 140лв.,
вжжа италиявски 66—70 лв.; кжнап
итал. 100—210 лв., вжрви герман
ски 85-90 лв.
Манифантура.

Прежди.

Балдерстон № 8Аг—700—720 лева;
, .
14—720—735 .
16—735—750 „ •
,
18—750—765 „
20—765—780 „
2 2 -7 8 0 -7 9 5 „
2 4 -7 9 5 -8 1 0 ,
Креспи II Кг 4/« —560—570 лева;
Креспи I № 8/гг - 700 лева;
Креспи I № 14— ’ лева;
Сулан есмер 4/ю—500—— лв.;
Сулан кастжр 4/ю—580—600 лв.;
Сулан обикновена боя 630—650
лв.; кжврак обикновена боя 760 лв.;
индиго сулан местна боя „’Сокол“
650.—660 лв.; индиго, кжврак м. б.
„Сокол“ 850—860 лв.; боялия сулан
индиго английски 850 лв.; боялия
кжврак английски 900—920- лв, але
на хиндия швейцарска.850 лв. 6/ю чехска — ЛВ. :
-

Не еднократно на туй м-Ьсто под
чертахме чувствителнитЯ повишения
крито отдавна зарегистрираха ценитЯ на преждитЯ и манифактурата въ
ЯолЯмитЯ световни пазари и които
повишения, въпреки голЯмитЯ спа
дания на нашия лев-ъ, поради царя
щата парична криза и слаба работа
не можеха да се оформятъ до сега и
(на нашата пчяца.; Напоследъкъ, оба
че, работитЯ стигнаха до тамъ, че про•дажбитЬ въ тукашната, пияца ста
Железо.
ваха подъ фабрични цени. Всичко
Шина 6-50 лв., обло 7-50 лв., подтуй не можеше да върви по-дълго ковно
7 лв., чемберл. 8-50 лв.,
и ето че преръ настоящата седми тжнко обло 5 мм. до 8 мм. 8 лв.
ца пияцата ни отбеляза чувствител тесни плоски 10U—1BU 7*50 лв.> цинк
ни повишения: до 50—60 лв. на па- 27 — лв., трансмисионни 10 лв., ла
кетъ прежда и 1—3 лв. на метръ марини. 10 лв.
,въ разнитЪ манифактурни стоки. Но
Сурови ножи.
мимо всичко .това ще трЯбва да подчертаемъ, че и сегашнитЯ цени даМестни, говежди мокросолени 35
лечъ още не достигатъ сьответнитЯ —37 лева кгр., кравешки 31 лева,
повишения въ странство.
местни биволски мокросолени 35
, ДнешнитЯ приблизителни цени сж лева кнлограмаГ овчи чифта 150—
160 лева, кози чифта 120—130
слеДнитЯ:
Кабот чехски 90 см. широк л. 35-36 лв., Мадагаскар волски сухи екстра
м.;'фистанлжци с копринени жички 55 70—75 лв., мадзгаскаръ волски сухи
—60 лв. м.; фистанлжци герман. —лв. II 50—60 лв., мадагаскаръ волски
м.; фистанлжци мервейоз 48 лв. м.; сухи III 40—45 лв., киречлии бивол
фистанлжци Аида 44-46 лв. м.; панама ски I 48—50 лв., киречлии биволски
liscio 35—38 лв. м.; домасе 50 лв. м.; И 40—42 лв.» телета дока I 70—75
син док yds 33-35 лв.; дюшеклик гер лв., телета дока И 55—60 лв., телена дока 111 40—45 лв,
• *
мански 115 см. ш и р о к -------- лз.;
хасе „Паун“ 33333 yds 30-32 лв.; хасе
Платна.
„Лжв“ yds 28-29 50 лв.; довлас 200 см.
широк лв. 88—90 м.; довлас 220
ГолЯми усилия се направиха отъ
см. 92—98 лв. м.; „Траличио“ 100 управлението на тукашната фабрика
см. германско —— дв. м.; зефир „Текстилъ“ да не увеличаватъ
30—32 лв.; мбрино черно 95 см. лв. ценитЯ на платната имъ, ала време
34—35 м.; бархет 34—42 лз. м ; ка то наложи своето. Днешния бюледифе 85—90 лв. м.; басми холандски тинъ на „Текстилъ* отбелезва сж34—36 лв. м.; басми чехски 30—32 щитЯ повишения, каквито претър
лв. м.; басми английски I 28—32 пяха и другитЯ манифактурни стоки:
лв. ярда; вата II лв. — кгр.; мате
Днешните цени на бжлгарските
рия французка 1, 140 см. широка платна от фабриката на Д-во „Тек
105 лв.; габардини памучни 95 см.. стил“ са следните:
65—75 лева, зебло, местно 100 см.
Кабот № 4250 лв-; 26'— метр; №
18*50-19 лв., зебло английско 100 см, 8150 лв. 25 метр; № 8250 ле. 27-—
19—20 лв. метр, хасе № 26000 32 метр; Ns 3750 лв. —• — метр; № 11150
—33 лв. ярда, тензухи 60 см. 13 лева 29 м е т р ; № 140 лева 43
—15 лв., 90 см. 15 50—15 лв,, 100 см. четворно № 9025 лева 26-50 метр;
15-50-17 лв. ярда, хасе 200 см. англий хам № 400 лева 14-50 ярда; хам* №
ско 90—100 лй., 225 см.110—115 лева 5650 л. 17*50 ярда, хам № 6250 лева
ярда, кабот японски С93см. 27-28л. 22-50 ярда; платно белено № 5250
ярда, кабот американски ССС 28-30 л. лв. 29 метр; оксфорд тжмен • 27
ярда, А маржа 30—32 лв. германски лева, оксфорд г светжл 26 метр;
оксвордъ 70 см. 28—30 лв. метра. материя 21 лева метр:

Брой 8.

Варненска Стокова Борса.
Варна, 29 ноември 1923 г.
Положението.
Пристиганията, до
колкото не се попрЯчватъ отъ сжществующата вагонна криза, сж донЯкждЯ задоволителни. Настоящата
седмица се откри при сравнително до
ста твърдо настроение, което се виж
да и отъ борсовия бюлетинъ отъ понедЯлникъ, кждето сж зарегистрирани
следнитЯ повишения: зимница' 20-25
лв., боба 35—40 лв. и царевицата
15—20 лв. на % килограма.
Вчера и днесъ, обаче, куповачитЯ — експортьори показаха неочак
вано въздържане главно за зимни
цата. ПричинитЯ на тоя неочакванъ
обратъ се обясняватъ различно отъ
заинтересуванитЯ, ала, до колкото
можахме да разберемъ, тЯ се дължатъ единственно на спаданията,
които притърпЯли цЯнитЯ на Ца
риградското тържище, тъй като тур
ското правителство е вдигнало на
пълно всички ограничения съществующи до сега специално по отно
шение вноса на зърнени храни изъ
Русия.
Прочее, срещу досегашния ни сериозенъ но далеченъ . за Цариград
ския пазаръ конкурентъ — Америка,
ний имаме вече единъ още по опасенъ—поради своята,’ близость—Ру
сия, Който1 застрашава да събори ‘ и
послЯднитЯ ни- позиции на единст
вения ни и най-близъкъ намъ пазаръ
— Цариградския.
Ако тия сведения се потвърдятъ
въ своята цЯлость, нашия износъ
ще има да премине една сериозна
криза, до като заеме своето мЯсто,
наложено отъ новия редъ на нещата.
Зимница. Днесъ на борсата бЯха
изложени 15 вагона отъ които се
продадоха 8 вагона по 507V2 лева
% кгр. при тегло 76 и 3/з чужди
примЯси отъ Провадия, най-висока
цЯна и 470 лв. при тегло 7 3 800 и Ч/з.
чужди примЯси отъ гара Червенъ
БрЯгъ — най-низката, 7 Вагона оста
наха непродадени.
Бобъ. Вчера следъ закриването и
вънъ отъ борсата продажбитЯ ста
наха на 830—835 стогЯхъ килограма,.
а днешнитЯ изложени 4 вагона ос
танаха непродадени преди обЯдъ
понеже продавачитЯ не га отстжпаха по-долу отъ 865 лв., обаче следъ
обЯдъ ги продадоха, по 855—860
лева, т. е. сь едно повишение 20—
25 лв. на сто кгр. въ сравнение сь,
вчера.
■
Царевица. Изложени и се прода- ,доха 7 вагона по 387Va—390 лева
сто кгр. Въ сравнение съ вчера, по
с л а б о .'
•
ДругитЯ артикули безъ приети-:
гане. 1
";:
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ЛУКСОЗНИЯ ПАСАЖ ЕРСКИ ПАРАХОД!)

А н д р о е ъ

г п о д ъ А н гли й ско зн ам е, съ вмЪстимость 3 ,0 0 0 т. и
- бързина 16 мили, ще пристигне въ Варненското пристанище
на 9 идущ и Д ек ем ври и ще замине на 12 с#кщий, направо
за Ц А Р И Г Р А Д Ъ , С О ЛУН Ъ , ПИРЕЙ и М АРСИЛИЯ.

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ П Д Ш О Д Ъ
„п А Т Р -и еъ "

п о д ъ А н глийско зн ам е , съ вм-Ьстимость 12,000
тон а и б ъ р зи н а 16 мили, щ е пристигне въ В а р 
н ен ското пристанищ е на 23 с*нщи и щ е зам и н е
на 26 н ап раво з а
Ц А Р И Г Р А Д Ъ , С О ЛУН Ъ , ПИРЕЙ и М АРСИЛИЯ.
Приематъ пжтници и стоки за горнйгЬ, както и за всички
други гръцки пристанища, сжщо и за А л е к с а н д р и я .

л

За по-подробни сведения отнесете се до Ппрощнптп Агенция:

ГР. Н . Л У Л У Д О П У Л О - B R P h fl

Стр. 10.
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з
МОДЕРНО ИНСТАЛИР АНА
пълно автоматично водна и дивелмоторна

Ж Г* ВАЛСОВА ЙЕЙЙНЦ1
В ар н а — Р-Ьна-Д евня-

Произвежда и продава на едро всички ви
дове и качества брашна, трици и отнадаци

на най-износни цени.
За телеграми: „Ш отовъ“ — Варна.

Телефонъ № 129

. m

2—191—4

Модерно инсталирана
пжлно

автоматично

водна

Валсова, мелница

&
В ар н а — Р е н а -Д е в н я .

Произвежда и продава на едро всички ви
дове и качества брашна, трици и отнадаци
•

на най -износни цени.

; За телеграми: „Люцилиев“ — Варна.

Л

Телефонъ № 4 9

5—180—5

31

т

m
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Телеграми: уК р и с п и н .

Телефон
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Варненска

Брой 8.

Търговско-Индустриална

Катара

О б я в л е н и е
№ 3573
гр. Варна, 26 ноемврий 1923 година.
Обявява се на интересующигЬ се, че съгласно обявлението на ка
марата подъ’ № 3222, публикувано въ „Държавенъ Вестникъ“ брой 193
отъ 24 того стр. 6, на 5 Декемврий т. г. 1 5 —17 часа въ Финансовото Уп
равление ще се произведе публиченъ наддавателенъ съ явна конкуренция
търгъ за отдаването подъ наемъ една стая въ сутерена на Търговското
училище, съ срокъ отъ деня на наемането до 1 юлий 1924 година за про
даване на разни студени и горещи закуски, консервирани съестни продук
ти, и разни фрукти.
Първоначална цена на наема е 6,000 лева.
Искания залогъ е 10°|0.
Чл. 125 отъ закона за бюджета, отчетностьта и предприятията е задължителенъ за г. г. конкурентите.
ПоемнигЬ условия могатъ да се прегледатъ въ търговската камара
и търговското училище.
.
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