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БАЛАНСЪ а ДАНЪКЪ.
На 25. т. м. се състоя акта на Вишето търг. училище при камарата,
с ь отчетъ отъ г-нъ ректора за 1922/
:23 уч. година, следъ който доцента
лри сжщото училище г-нъ Светославъ Грековъ прочете своята встжлителна лекция на горната тема.
Лекторътъ успе въ късото време,
;съ което разполагаше, да изложи
научната сжщность на важния актюеленъ проблемъ на данъчния ба.лансъ.
Голямата анархия, която днесъ
господства въ областьта на балан
са се дължи до висша степень на
недостатъчното разбиране сжщностьта на баланса въобще, като.юриди/
ческо и стопанско явление и на не
правилния методъ, който рутината
ни е оставила за неговото научно
анализиране.
Данъчното й търговското право
сж две правни науки, които иматъ
свои самостоятелни и различни це
ли. Тая диференциация въ целите
на двете правни области създава и
разликата въ гЬхнигЬ изисквания
и предписания, а' следователно и
разликата въ начина на третирането
понятието балансъ.
Данъчното право се стреми да ус
танови материалната истина (приходъ или имущество), като се ржководи отъ интересите както на
фиека тъй и на отделниятъ данъкоплатецъ; търговското право и не
говата историческа база търговскиятъ
обичай изискватъ съвършенно другъ
балансъ, почиващъ на оня мирогледъ ца истинскиятъ търговецъ,
който му е завещанъ отъ много ге
нерации и на който оснознигЬ при
нципи сж : солидностьта на пред
приятието, неговата непрекжсната
стопанска дейность и предвиждани
ята на една разумна стопанска по
литика.
Бзлансътъ, който служи като ос
нова на данъчното облагане, придо
би извънредно големо значение за
търговеца именно чрезъ новото да, нъчно законодателство.
Изискванията и разбиранията на

последното, както по-горе се изтъ
кна, не се съгласуватъ навсекжде
съ търговско правовигЬ предписа
ния и съ възгледа на истинския
търговецъ за съставянето на балан
са. Въ много случаи търговецътъ е
принуденъ да съставя отделенъ данъченъ балансъ или пъкъ въ своя
търговски да внесе съответните из
менения.
Балансътъ е или самоцель или
пъкъ е средство за постигане на из
вестна цель. Той е самоцель, когато чрезъ него се числено установя
ва състоянието на имуществото, въ
границите на възможното, като все
ки имущественъ предметъ се оценява по неговата действителна стойность (имущественъ балансъ). Така
изчисленото чивто имущество е ед
на фикция, а установената чиста
печалба е стопански фалшива, защото имуществените предмети сж оце
нени по случайната стойность, коя
то те сж имали въ единъ определенъ день, по една стойность въоб
ще, която при продажбата на пред
приятието не би се достигнала, всле
дствие на което сж включени и пред
полагаеми, нереализирани печалби.
Чл. 35 отъ нашия търг. законъ и
чл. 40 отъ германския предписватъ
на едноличните предприятия, както
и на персоналните дружества, при
започването на предприятието, как
то и въ края на всека търговска
година да съставятъ именно такъвъ
имуществевъ балансъ, едно схваща
не извънредно неправилно, което за
големо очудване и днесъ още се
подържа отъ писатели съ доказанъ
авторитетъ.
Чл. 35. .При съставянето на опи
са и на равносметката имотите и
вземанията требва да се обозначатъ
по стойностьта имъ въ време на
съставянето ииъ“.
На годишния редовенъ балансъ
треба да се гледа като на средство
на цельта да се установи истинския
приходъ
п р е з ъ отчетния периодъ (приходенъ балансъ), на коя-'
то цель треба ди се подчини и о
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ценката на отделните имуществени
предмети.
Само фактически реализирани
те приходи треба да се явятъ въ
цифрените изрази; чистата печалба
е главната цель, изразяване на иму
щественото състояние представлява
вече второстепенна задача. Поняти
ето стойность е дефинуемо въ
отделните си видове, но мжчно се
установява, особено за оборотните
средства като стоки, ефекти дивизи
и пр. Въ приходния балансъ, место
то на цената се заема отъ разноски
те за доставката или за производ
ството.
Анологично на търговските се
•диференциратъ и данъчните балан
си: данъчеяъ имущественъ и данъ^ченъ: приходеаъ баланси, които се
различаватъ отъ обикновените тър
говски баланси, чрезъ ония измене
ния, които данъчното право изи
сква и носи съ себе си. Имуществениятъ и приходенъ балансъ се раз
личаватъ още и чрезъ приложение
то на съвършено различни мащаби
и принципи при оценката. Цельта
на имуществениятъ данъченъ ба
лансъ е определяне стойностьта на
всички посветени на предприятието
предмети, съгласно данъчно правни
те принципи. Основа за облагането
на прихода съгласно данъка върху
общия доходъ и данъка върху дру
жествата е реализираната печалба,
като при това облагането е различ
но за различните юридически фор
ми на предприятията.
Колко малко търговския законъ
и закона за търговските книги познаватъ тия важни нюанси на ба
лансовата сжщность, показватъ тек
стовете на чл. 194 отъ търг. законъ
и чл. 4 отъ закона за търг. книги.
*Чл. 194, ал. 2 гласи: „ако отъ
сметките или равносметката на
едно акционерно д-во се укаже, че
имота на дружеството не покрива
дълговете му, управителниятъ сьве-гь е длъженъ да заяви това на
надлежния сждъ за да прогласи дружеството за несъстоятелно.“
Тукъ, естествено, се има иредъ
видъ год. редовенъ балансъ (равно-
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смЪтка), който въ случая н’Ьма ни
какво приложение. Дали имотигЬ на
д-вото не покриватъ дълговегЬ мо
же да се види само отъ имуществе
ния търговски балансъ, който за
цельта специално трЬбва да се със
тави.
Чл. 4 отъ закона за търговскигЬ
книги, който въ всичкигЬ си поста
новления предписва единъ чистъ
даньченъ балансъ, идентифицира
търговскигЬ и данъчни баланси и
не прави никаква разлика между
имущественъ. и приходенъ балансъ,
като казва:
„Инвентари се съставя: 1. При
откриването на предприятието; 2.
Периодически: а) въ края на отчет
ния периодъ (приключителенъ инвентарь); б) въ случай на смърть на
собственика гГри едноличните пред
приятия или съдружника при дру
жествата; в) въ случай на промЬна
личния съставъ на дружеството (при
емане новъ съдружникъ, излизане
на старъ такъвъ или прехвърляне
актива и пасива на друго лице и г)
въ случай на наследство и при
изпадане въ несъстоятелност!,.
При строго опредЬленигЬ пра
вила за оценка на имуществените
ценности, които закона предвижда,
идентифицирането на толкова раз
лични по своята сжщность баланси
действително представлява единъ необяснимъ фактъ.
Г-нъ Грековъ се спре доста про
дължително главно върху приход
ните търговски и данъченъ баланси.
При разглеждане на първия из
тъкна трите главни принципа на ме
тода, съ който си служи търговска
та практика за изчисление на при
хода:
1. Увеличението или намалението
на имуществото на търговеца е рав
носилно съ печалба или загуби, въ
противоположност!,
принципите
на данъчното право, което прави
разлика между увеличение и нама
ление на имуществото и приходи
отъ последното.
2. Схващането на добрия търговецъ не позволява да се покаже ка
то печалба такова увеличение на
имуществото, което не е плодъ на
планомерна стопанска дейность на
търговеца, като такъвъ, а е предиз
викано отъ чисто външни отноше. ния, една, значи, конюнктурна печал
ба, , която още не е реализирана.
Тукъ търговеца не требва да поста
ви за стоката си стойность по-висо
ка отъ костуемата.
Напротивъ, търговецътъ има право
и е длъженъ да счита за загуба не
реализираната конюнктурна загуба.
Тоя принципъ на диспаритетъ, не
само, че е едно престаро схващане
на солидния търговски св-Ьтъ, но
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има и едно дълбоко нравствено ос
нование и съответства напълно на
общо стопанския интересъ. Ний
трЬбва само съ одобрение да се отнесемъ къмъ такъвъ търговецъ, кой
то не изразходва печалбата, която
не е добита непосредствено чрезъ
неговата стопанска дейность, а коя
то представлява само една възможность, застрашена постоянно да се
обърне въ противоположна смисъль.
По сжщия начинъ следва да се
оправдае и оня търговецъ, който
незабавно взема предвидъ загубата,
предизвикана отъ неблагоприятната
конюнктура. Този фактъ не бива да
се пренебрегва, защото съ неговото
появяване се намалява стопанската
мощь на търговеца, представлява не
само една "възможнъсть, а една реалность. Така именно произлиза не
еднаквото третиране на печалбитЬ
и загубигЬ и който отхвърля това
положение, отхвърля сжщностьта и
особеностьта на търг. предприятие
изобщо и метода за изчислението
на неговия приходъ.
3 Въпроса за амортизациитЪ, По
неже съгласно схващането на тър
говеца имущественото намаление из
разява една загуба, то за него е съ*
вършенно ясно, че ония предмети,
които той е доставилъ за да усигури дейностьта на предприятието си,
особено машини, постройки, инвентаръ и пр. благодарение на своята
природа (старость, увехтяване и
пр.) независимо отъ всЪкакви ко
нюнктурни отношения, отиватъ къмъ
една окончателна негодность. ВсЪки
день значи се намалява имущество
то, до колкото то се състои отъ та
кива предмети. Тая продължителна
имуществена загуба търговеца взема
предвидъ, като я разпредЬля равномЬрно върху цЪлата нормална продължителность на предмета и въ
края на всЬка търговска година по
ставя като загуба съответната на
тая година часть. Това става имен
но чрезъ амортизациитЪ и то безъ
огледъ на размера на годишната пе
ч ал б а, а даже и въ случая, когато
презъ годината е имало загуба. По
следната се увеличава съ направенитЬ амортизации.
(Следва).

ИлВитоШ
говшучвлвщ
е.
На 25 ноември н. г. Ректората на
Висшето търговско училище въ гра
да, отъ името на Академическия сжветъ на сжщото, даде своя публиченъ отчетъ за вървежа на учили
щето презъ изтеклата 1922—23 уче
бна година.
Следъ като даде кратко описание
на историята на училището, г. Рек
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тора съ редица данни характеризи
ра неговото сжстояние както следва:
Записани студенти въ началото
на годината 247 души (I семестръ
114 и III семестръ 133), отъ които
са напустнали презъ год. 12 души.
За произхода на студентигЬ имаме:
Отъ гр. Варна и Варнен. окржгъ
67 души
Отъ Търновски окржгъ 51 души
Огъ Шуменски окржгъ 32
„
Отъ Русенски окржгъ 20
Отъ Кюстендилски окр 14
„
Огъ Плевенски окржгъ 9
„
Отъ Бургазки окржгъ
5
„
Отъ Старо-Загорски окр. 8
„i
Отъ Софийски окржгъ 4
„
Отъ Пловдивски окржгъ 5
Отъ Вратчански окржгъ 2
„
Отъ Добруджа и вънъ отъ Бъл
гария 27 души.
По занаятие на родителитЪ има
ме: земледЪлци 52; търговци 36; чи
новници 32; занаятчии 17; пенсио
нери 19; домакини 36 и пр. и пр.
По цензъ студентигЬ сж:
Реална гимназия 120 души; тър
говско 27; класическо 9; полукласическо 4; военно у-ще 5 и пр.
Занаятие на студентитЪ преди постжпването:
Ученици -79, f32°/0); учители - 28;
свободни - 33; студенти - 26; чинов
ници - 49; войници -10; офицери -11
и прочие.
Преподавателския персоналъ се е
състоялъ отъ единъ извънреденъ
професоръ, 6 редовни доценти, '7
нередовни доценти и 1 лекторъ.
За да се свърже преподаването
съ мЪстните условия, въ течението
на годината сж посетили всички ва
жни банки и индустриални предпри
ятия въ града, дЬто студентигЬ сж
се запознали съ техническата и сче
товодна организация. СъбранигЬ
данни сетне сж били систематизира
ни въ редица реферати, които сж
били четени и дебатирани въ сче
товодния семинаръ.
Въ икономически - финансовия се
минаръ сж били рефериранй и де
батирани главно стопански въпроси
свързани съ нашата действителность
като: по желЬзнопжтното дЪло, данъцигЪ, общинската политика, монополитЬ, кооперациигЬ и пр.
Най-сетне училището е взело ини
циатива за унифицирание нашата
счетоводна терминология чрезъ уре
ждане на специална комисия по тоя
въпросъ.
Издръжката на училището за фи
нансовата 1922—23 година е възли
зала на 514800 лв. отъ които 484000
лева сж посгжпили отъ такси.
Отчетътъ съдържа интересни да
нни и за дЪйнрсьта на студенческото дружество й главно за неговата'
роля при издаването на печатни ко
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ли по преподаваните материи. За
изтеклата и предидущата учебна г.,'
сж отпечатани 443 коли за обща су
ма отъ 220000 лв. НужднигЬ за то
ва суми сж били събирани отъ чл.
вносове, вечеринки, томболи, лота
рии и субсидии отъ търг. камара.
Отъ свършилите IV семесгръ 130
души на пъленъ дипломенъ изпитъ
сж се явили 32 души, отъ които са
го изджржали 26 души. Останали
те 98 души сж се явили на непъленъ изпитъ; отъ техъ 60 души сж
издържали на всички предмети и 38
души сж показали слабъ успехъ по
н4кои предмети и иматъ право да
продължатъ изпита си въ идната
сесия.
На край, г. Ректора се спре на не
достатъците на правилника и про
грамата, които ще могатъ да се ко,региратъ напълно само следъ като
се установи горе долу физиономия
та на студенчеството, тъй като не
говия съставъ за сега е доста разнороденъ по в ж з р а с т ъ и по
дготовка.

КДНЕРИД ХРОНИКА.
.Конференцията на канарите въ София.

Въ конференцията на търговскоиндустриалните камари, която бе
открита на 26 ноемврий т. г. въ
София определи се и се разисква
следния дневенъ редъ:
1. Преглеждане сметките за
1922/1923 г., гласуване бюджета за
192311924 г. и■ назначение редакторъ на бюлетина на камарите.
По тоя въпросъ конференцията ре
ши да се продължи издаването на
бюлетина на камарите на френски
езикъ. Избра се контролна комисия
съставена отъ секретарите на кама
рите въ Пловдивъ и Русе г. г. Д.
Духовниковъ и В. бахаровъ, която
комисия прегледа и намери за ре
довни сметките за прихода и раз
хода презъ втората годишнина на
бюлетина. Сжщата комисия израбо
ти и бюджето-проекта за Ш-тата го
дишнина на бюлетина, който бе
приетъ отъ конференцията; назначи
се редакционенъ комитетъ на бю
летина въ съставъ: Д-ръ Иванъ Златаровъ, секретарь, и Тодоръ Къневъ
подсекретарь на софийската камара.
2. Изработване правилникъ и про
грама за създаване занаятчийска
литература. По тоя въпросъ кон
ференцията взе решение, да се въз
ложи на Варненската търговско-ин
дустриална камара да изработи единъ проектъ за такъвъ правилникъ,
който да се прегледа и приеме въ
една по следующа конференция на
камарите.
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3. По писмото на Министерст
вото на ФинансиитП) JV° 24155 досежно въпроса за разпределение да
нъка за търговските камари събиранъ отъ акционерните дружества
които иматъ клонове. По този въ
просъ конференцията реши: всека
камара да получи припадающите
й се връхнини върху печалбите на
клоновете на акционерните друже
ства, находящи се въ района й, а
централите въ района на друга ка
мара, като се задължатъ онези ак
ционерни дружества, които иматъ
клонове въ провинцията, да деклариратъ заедно съ глобалната печал
ба на дружеството и печалбите отъ
всеки свой клонъ. Съобразно раз
мера на печалбите на клоновете ще
се определи и връхнината, която
требва всеко дружество да внесе
въ съответната камара.
4. Адресната книга, преглеждане
готовите работи и приготовление
условия за печатане. Конференция
та като взе предъ видъ, че съста
вянето на единъ такъвъ пъленъ и
точенъ адресникъ е доста трудна
и сложна работа, която требва да
бжде извършвана отъ добре подгот
вени и сведущи лица, които да поематъ и отговорностьта за това дело
и че печатането на сжщия адресникъ,
поради самото естество на работата
ще продължи доста дълго време,
тъй като адресника ще обема може
би около 75 коли, възложи на на
чалника на информационното бюро
въ София или въ Пловдивъ, въ зависимость отъ местото гдето ще
стане печатането на адресника, да
ржководи целата техническа рабо
та до неговото пълно отпечатване
подъ прямиятъ надзоръ на секрета
ря на камарата. Като негови помощ
ници ще се назначатъ две сведу
щи лица. Изработиха се и се прие
ха условията за отпечатването и под
вързването на „Адресната книга на
царство България“, която ще обема
три отдела: обща часть, адреси, ре
клами.
•
.
5. Разглеждане предложението
на Д-ръ Ив. Парлапановъ, отъ Лайпцигъ, и на неговите издатели, Бра
тя Рихтеръ отъ Ерфуртъ, (Германия) за издаването на адресната
книга. Тия -книгоиздатели бЪха на
правили предложение да поематъ
изготовлението на проектираната отъ
нашите търговско индустриални ка
мари адресна книга. Конференцията
разгледа това предложение и като
взе предъ видъ: I. че идеята за съ
ставянето на адресната книга на ка
марите у насъ е подета още преди по
вече отъ една година и че отъ тогава
до днесъ камарите сж събрали и
систематизирали необходимиятъ за
това адресенъ материялъ; II. че въ

.

.
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проса за отпечатването на сжщия
адресникъ о т ъ това чуждестран
но предприятие е о б с ж ж д а й ъ
и въ по-раншните конференции на
камарите и въ гЬхъ се е взело ре
шение да се изготви и отпечата
Адресната книга направо отъ гЬхъ;
безъ участието и намесата на други
предприятия, намира предложението!
на книгоиздателството Братя Рих
теръ въ Ерфуртъ за отпечатването
на адресната кйига на камарите
за неприемливо,
6.
Положениетд М Архийа на
Българската търгдШя. Конферен
цията изслуша отчета на Д-ръ Ни
кола Миховъ за състоянието на ра
ботите по изготвяне Архива на бъл
гарската търговия, на който архивъ
той е уредникъ. Споредъ отчета,
Д ръ Н. Миховъ е усп4лъ, съ съ
действието на своя помощникъ, Ни
колай Лилиевъ, да събере до сега
материалъ, който може да изпълни
6 тома. Събраниятъ материалъ обе
ма страниците отъ историята на
българската търговия, като се за
почне отъ волжските българи до
освобождението на България. За да
се събератъ и ония материали, кои
то още липсватъ, необходимо е да
се посетятъ библиотеките въ Парижъ и Лондонъ. За привършване
то на целата работа сж нуждни ощ е;
най-малко три години.
Конференцията удобри отчета
на г-нъ Д-ръ Н. Миховъ и намери
за уместна командировката му, за
едно съ неговия помощникъ въ Парижъ и Лондонъ, гдето въ продъл
жение най-много на три години да
изготви и представи всички необхо
дими материали за отпечатването на
Архива на Българската търговия.
Следъ това, конференцията изслу
ша предложението на г-нъ Ив. Ми
хайлови, администратори на Цент
ралната Кооперативна Банка, да се
препоржчва на ржководителите на
ржчните занаятчийски курсове да
се интересуватъ повече отъ развоя
и организацията на производителни
те кооперации, на които да давагь
повече подробни наставления за ра
ботата имъ, да запознаватъ коопе
раторите съ по-съвършени методи
и приспособления въ занаята и из
общо вършатъ всичко необходимо
за техното по силно развитие и преуспеване.
Конференцията възприе напълно
мнението на г-нъ Ив. Михаиловъ за
даване й тая насока на дейностьта на
занаятчийските учители при Кама
рите.
Преди да приключи заседанията
си, конференцията се отзова на по
каната на Директора на Държавна
та Мина „Перникъ“, която всички
камерни делегати посетиха на 30
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ноемврий т. г. На 1 декември с. г.
конференцията приключи своите за
седания.
Отъ страна на Варненската Тър
говско-Индустриална Камара взеха
участие въ конференцията: предсе
дателя г. К. Геновъ, секретаря г. Д.
Влаховъ и началника на информа
ционното бюро г. С. Спировъ.

ВКТРЕШЪ ОТДМЪ.
Кредитиране на акционерните д-ва

Съ окржжно отъ 15 ноември т. г.
управителния еъвЪтъ на Б. Н. банка
разрешава, при доказана нужда, да
бждатъ кредитирани и индустриал
ните и търговски акционерни д ва
и банки за изплащане на дължими
т е непосредственно мита, данъци,
акцизи и пр., безъ обаче да извличатъ банкноти отъ касата на бан
ката. Тия кредитирания ще ставатъ
въ сконто или друга н-Ькоя форма,
но въ никой случай не за повече
отъ 3 месеца и безусловно безъ про
дължение на срока.
Обявенъ въ несъстоятелность

Варнен. търгов.-инд. камара съоб
щава, че Търновския окр. сждъ съ
решението си отъ 16 септемврий т.
г. по търговското дело № 472/923
год. е обявилъ въ несъстоятелность
търговеца отъ с. Павликени, Димитръ М. Паневъ. ;
•
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поржчана, вжтрешна и международ
на пощенска кореспонденция и те
лефонограми до 50 думи, написани
на български езикъ и междуград
ски телефонни разговори.
За спестовните книжки.

Варненската т.-пощ. и телефонна
станция поканва
за
последенъ
пжть клиентите на спестовната ка
са, които сж оставили за проверка
спестовните си книжки, да се явятъ
въ отделението за спестовна каса
и си ги получагь.
Следъ 15 декемврий н. г. нераздаденит-Ь такива ще бждатъ изпра
тени на съхранение въ София и непотърсените следъ това ще губятъ
• лихвите за текущата година.
Вагоненъ паркъ въ Варна.

Министерството на железниците
ще отдели специаленъ вагоненъ
паркъ въ Варна съ цель да се улес
ни износа на зърнени храни презъ
Варненското пристанище.
Курса на митата..

Досегашния курсъ по който се съ*
биратъ митата — 15 книжни лева
за единъ златенъ, ще остане въ си
ла още три месеца.

Занаятчийски отд!лъ.

Брой 9.
При тоза, пожелаваме и питомците
на всички други наши занаятчийски
училища да последватъ отличния
примеръ на севлиевските си друга
ри-кошничари, като едновременно
съ обучението си турятъ начало на
една производителна кооперация, въ
която ще намерятъ най-рационал
но приложение на своите познания
по занаята, изучванъ въ училището,
и извоюване на едно по-сигурно и
независимо стопанско положение въ
живота.
Тенекеджийско училище.

Научаваме се, че М вото на тър
говията, пром. и труда проектирало
да открие тенекеджийско училище.
Идея похвална. Нужда отъ такова
училище вече отдавна се чувствува
и особенно отъ строителното-покривно тенекеджийство. Съ развитието
на модерното сградостроителство,
все повече и повече се чувствува
нужда отъ вещи майстори по пок
ривното тенекеджийство, а налич
ните самоуки* майстори не могатъ
да запълнятъ тая празнота, осо
бенно отъ худржествена страна.
Варнен. тенекеджийско занаятчийско
сдружение отдавна прави постжпки
предъ Камарата ни за откриване на
тенекеджийски поне в р е м е н е н ъ
курсъ, но поради липса на учительмайсторъ по тоя занаятъ, такжвъ
не е откриванъ до сега.

Майсторските свидетелства на всич Майсторските изпити на 19, 2 0 , 21 окки занаятчии, издържали изпита
тоиврий въ Есни-Джумая.
презъ последнята изпитна сесия въ
гр. Варна и Ески Джумая, сж изпра
По нарежданието отъ М-вото на
тени до общинските управления за търговията, промишленостьта и тру
вржчване на притежателите имъ.
да требваше на 19, 20 и 21 октомУмоляватъ се заинтересуваните врий да се произведатъ майсторските
занаятчии, ако не имъ бждатъ сви изпити по разните занаяти. Още
детелствата навреме вржчени, да си отъ 16 и 17 сжщи почнаха да се
ги подирятъ сами.
м-Ьркатъ придошлй занаятчии въ
Въ скоро време ще бждатъ раз града, което показваше, че интереса
Унищоженъ добииъкъ.
пратени свидетелствата и за други къмъ изпитите е гол-Ьмъ. На 18 суПрезъ м. ноеврий т. год. унищо те градове.
триньта и следъ об-Ьдъ една занаят
женъ е билъ следния добитъкъ въ
чийска вълна отъ 200—250 човека
Варненската градска скотобойна: Кооперативна кошничарска работилница. пълнеше вече улиците на гр. Ески276 волове 38,889 кгр., 3 бикове
Джумая съ изпитницигЬ отъ Попов360, кгр., 207 крави 30,129 кгр., 114 . Младежи, завършили държавната ска, Османъ-Пазарска и Джумайска
телета 716 кгр., 99 биволи 16,526 кошничарска работилница въ гр. околии, между които имаше и н я
кгр., 62 биволици 8922 кгр., 24 ма Севлиево, сж основали производи колко жени, изключително изъ Полачета 1759 кгр., 309 овни 5494 кгр., телна кошничарска кооперация „Ра повско, отъ кжд-Ьто беше и по-голе3645 овци 41281 кгр., 1279 кози кита“, която отъ 1 т. м. е открила мата часть отъ изпитниците. Това
2754 кгр., 3 агнета 45 кгр., 10 яре своята работилница и е започнала показва, че занаятчийството въ Попроизводството на всички видове
та 100 кгр., 369 свини 29385 кгр.
кошници, панери, жардиниери, сто повско се силно развива, за което
Нова телеграфо-пощенска станция.
способства богатата българска населове, кресла и пр.
Варненската т.-пощенска станция
Ние не можемъ, освенъ да поздра- леность на този край, който обеща
‘ обявява за знание на публиката, че вимъ това отлично дело, което ще ва добро поле за работа.
Интересъ будеше у всички испитсъгласно телеграмата на Главната допринесе твърде много за разви
дирекция подъ № 450/30680 отъ тието на родното производство въ ници да узнаятъ членовете майсто
29. XI. т. г. на 17 ноемврий т. год. една область, въ която се чувству ри на испитната комисия, да се
въ село Хотница, Търновски окржгъ ваше отдавна голема празнота, ако срещнатъ съ техъ, да видятъ и чуятъ
е открита т.-п. станция съ ограни и да имаше всички необходими ус кои сж и-си направятъ заключение
чено телефонно действие и съ при- ловия за създаването и развитието й, за темите на изпита, а тия, които
емъ за сега само на проста и пре- каквато е кошничарската индустрия^ не се уповаватъ на силите си, да
Паспортни визи.

Споредъ постановленията на Лозанския договоръ, наредено е отъ
пжтннцигЬ, които отиватъ за Гър
ция и Турция да не се изискватъ
транзитни визи при приминаването
имъ презъ малките части на гръц
ката или турска територия, за да не
се обременяватъ съ излишни, раз
носки.
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Брой 9
предразположатъ майсторите - екзаминатори къмъ себе си.
Обаче, председателя на комисията
— министерския пратеникъ, г. Пеневъ, за да се избегнатъ възможни
неприятности между изпитници и
членове отъ испитната комисия, на
мери за по удобно да покани екзаминаторитЬ непосредствено предъ
самия изпигь.
Единъ отъ най-голЬмитЬ дефекти
на изпита е, че тон е теорнтически,
а не практически.
Личеше сжщо липсата на подго
товка у изпитннцитЬ— фактъ, кой
то отново подчърта нуждата отъ
подготвителни курсове.
Обаче, резултата отъ обущарския
курсъ въ Попово и Ески-Джумая
се отрази благотворно въ изпита,
и това се посрещна съ задоволство /
всички, особенно огь турцитЬ.
Изобщо испита будеше?вниманието на цялото гражданство, което
3 —4 дни говореше все за занаят
чийството и за неговото влияние,
като силенъ факторъ въ страната.
Изпита се посрещна съ голямо за
доволство, както отъ самото занаят
чийство, така и отъ цялото граж
данство, защото изпитннцитЬ, освенъ че оживиха за 3—4 дни града,
но си и направиха много покупки
за бждащитЬ си нужди и съ това
задоволиха и гражданитЬ търговци,
МЬстниятъ занаятчийски комитетъ
използува случая, като на 20. X. вечерьта устрои една импровизирана
среща на изпитницитЪ, на която за
наятчиите Д. Бандевъ и Ал. Бъчеваровъ говориха за значението на
занаятчийската организация и по за
наятчийския кредитъ.
Исказваме мнение, щото почитае
мата камара да определи нашия
градъ и за идущата изпитна сесия;
Бандевъ
занаятчия-столаръ.

Тукъ даваме списъкъ на явилите
се кандидати за майстори, на изпита
въ Ески-Джумая:
'
явили се: иза : неизд.:
1. Дюлгери
44
44
—
2. Кожари
1
1
—
3. Д ърводелци. 13,
13
—
4. Бъчвари
10
10
-—
5. Шивачи:
33
31
—
6. Абаджии
9
9
—
7. Обущари
34
32
2
8. Дикидж.-чехл. 10
10
—
9. Художн. бояд,жии на сгради - 1
1 —
10. Текст.. боядж.1 ” ..*‘ 1
—
11. Плетачи
„ 3,
3
—
12. ВЬялкаджии
1
1 —
13. Железари
11
И
—
14. Сарачи
3
3
15. Грънчари
14
14
—
16. Колари :
23
23
—

17.
18.
19.
20.
21.

Кожухари
Часовникари
Тенекеджии
Подковани
Калайджии

5
3
б
6
13
244

5 f —
3 ' —
6
—
В
—
13
—
240
4

Новопостроено здание за професионално
училище въ гр. Шуиенъ,

На 2 т. м. Шуменското женско
дружество .Трудолюбие* е осве
тило новопостроеното си здание за
професионално училище въ присжтствието на всички членки на дру
жеството и поканени гости — пред
ставители на учрежденията въ града
Като дарители за изграждането на
новото училище личатъ: Шуменското
пивоварно дружество — 60,000 г-нъ
Рафаилъ Мощевъ — 40,000 лева,
Шуменски градски съветъ — 35,000
лв-, Окржжния съветъ — 28,000 лв.
Шум. търговска банка — 5000 лв.,
Варненската търг.-инд. камара —
3000 лв., Братя Иванови отъ По
пово — 2000 лв. и много други съ
по малки суми.
При тържеството, дружеството е
било поздравено отъ ржководителя
на занаятчийската просвета, г, Ив.
Моловъ, който пожелалъ успЬхъ
въ трудното дЬло на професионал
ното обучение.

поставяне мостритЬ отъ български
стоки, които се изнасятъ въ чуж
бина. Ето защо, всички наши изног
сители, които желаятъ да изпратятъ
своитЬ мостри, нека направятъ това
на слЬдния адресъ: Legation Royale
de Bulgarie a Constantinople.
Желателно е да се изпратятъ мо
стри не само отъ стоки, които се
пласиратъ само на Цариградския
пазаръ, а и на другигЬ пазари, за
щото Цариградъ е голЬмъ съобщителенъ центръ и тукъ, въ нашия
музей, много търговци могатъ да
се запознаятъ съ наши износни сто
ки, като тюгюнитЪ напримЬръ, каквито сж дошли да търсятъ на турскитЪ пазари. Добре е, освЬнъ това,
да се дадатъ точни указания за
произхождението на мостритЬ, цЬнитЬ и пр., като последнитЬ, при
промЬна се съобщаватъ наново.
Като съобщава горното, Царската
легация моли почитаемото министер
ство, да qe даде най-широка гласность чрезъ печата, на подетата отъ
нея инициатива.
Тютюна.

Българската легация въ Цари
градъ ни дава сведения върху тютюнитЪ въ Турция:
1) Производството на новата ре
колта въ предЬлитЪ на нова Тур
ция предполага се да достигне до
22 милиона кгр.
. 2) Сжществующия стокъ на листа
— около 15 милиона кгр.
3) Консумацията на тюпонъ и па
ТУРЦИЯ.
пироси огь мЬстното население до
Българеки търгов. музей въ Цари градъ. стига около 4,000,000 кгр.
4) ЦенитЪ, които сж въ зависиКакто е извЬстно, създаването на
търговски музей, както въ страната, мость не само отъ качеството и тър
така н въ чужбина, е едно отъ сред сенето, но сжщо и отъ произхожде
ствата за разширяване на търговски- нието на тютюня, сж отъ 50 до 100
тЬ връзки на дадена държава вжтре гроша ока.
ТЬзи сведения сж взети, както отъ
въ нея и съ другитЬ държави. Ала
подържането на тия музеи, като от официални, тъй и отъ частни изто
делни учреждения, съ свои дирек чници. РезюмиранитЪ по-горе све
тори, разсилни и пр., костува из дения се съдържатъ въ едно офи
вестни суми, поради което до сега циално писмо на Режията отъ 18-й
сж били създадени много малко, а. ноемврий и отговарятъ на частнктЪ
нЬкои отъ създадени.Ь сж били ни сведения. Понеже заинтересова
закрити. Подържането на тия му ни лица, агенти на чужди търговци
зеи при разни други учреждения, закупвачи на тютюни, се стараятъ
като търговски камари, консулства да представятъ производството на
и пр., се е указвало, обаче твърдЬ тютюнъ въ Турция като много
практическо ипочти безъ никакви по-голЬмо отъ колкото е въ сжщразноски, особенно когато се е указ ность, и даватъ като цена на турвала въ самото помещение на тия скитЪ тютюни 20 до 30 гроша на
учреждения, нЬкоя празна стая, са- ока, Царската легация намира за
необходимо да се даде най голЬма
лонъ и т. н.
Съ наемането на новото здание гласность на настоящитЬ сведения,
за консулската служба при Царска за да се избЬгне злото, което би
та легация въ Цариградъ, дава се последвало, като резултатъ отъ завъзможности да се осжществи идея блудатата, всЪвана отъ поменатитЬ
та за основаването на едт ъ Българ чужди агенти.
Нека забележимъ, че тютюнитЪ
ски търговски, музей въ тоя градъ,
произвеждани
въ пределитЪ на дне
понеже въ новото помещение може
да се отдЬли- една широка стая за шна Турция, отговарятъ по каче
ство, на нашитЪ Дели-Ормански.

ВЪНШЕНЪ ОТДБЛЪ.

Стр 6.
ГЪРЦИЯ.

Брой 9.

Икономически Известия
да могатъ да се ориентираш, наидобре върху онова, което сж чели,
видели и слушали по отношение на
българските произведения било по
направо изпратени мостри, било по
фактури.
Италианската търговска камара
поканва всички български фабри
канти и производители |да участвуватъ въ тая постоянна изложба, ко
ято ежедневно се посещава отъ многобройна публика, отъ търговци и
индустриалци и по този начинъ бъ
лгарските произведения ще бждатъ
опознати отъ заинтересованите ита
лиански и др. търговски кръгове,
отъ което ще се получатъ добри
резултати за бждащи сделки.
Въ изложбата биха се приели съ
големо удоволствие следните мост
ри отъ български произведения:
зърнени храни, фасулъ,сухи плодо
ве, тютюнъ, млечни продукти, дър
вени изделия, български шевици,
кожени изделия и др. известни бъ
лгарски продукти.
Варненската търговско - индустри
ална камара поканва търговците и
индустриалците зъ района да взематъ участие въ тая постоянна ме
ждународна изложба въ Римъ (Ита
лия), като изпратятъ своите мостри
на изложбата. Съ това ще се улес
ни нашата външна търговия, което
ще бжде единъ цененъ приносъ за
развитието на нашето народно сто
панство.

Презъ първите шесть месеци на
тази година гръцката търговска фло
та се е увеличила съ 29 парахода
съ 72,322 тона, и съ 19 платноходи
съ 1452 тона; презъ сжщото време
продадени сж били на чужбина 28
параходи съ 55,430 тона и 12 плат
нохода съ 3,286 тона.
На 1 юлий т. г. гръцката търгов
ска флота се е състояла отъ 426
парахода и 1,096 платнохода. Пара
ходите се разпределятъ така:
категория
число тона
Пжтнически параходи 117 61498
Товарни параходи
274 664890
Презокеан. ,
3 19468
Смесени
»
13
8454
Различни
,
20
2835
Всичко . . 427 757145
Кризата, която по настоящемъ
преживява гръцката търговска фло
та, е принудила много корабни при
тежатели да потърсятъ въ чужбина
купувачи на своите кораби. Тази
тенденция, обаче, на гръцките ко
рабни п р и т е ж а т е л и , да продаватъ с в о я т о н а ж ъ на чуж
дия п а в и л и о н ъ , се спъва о т ъ
определенията на съответния законъ
споредъ който известенъ процентъ
отъ продажната цена требва да се
депозира въ Гръцката национална
банка като гаранция, че тонажа продаденъ на чуждия павилионъ ще
бжде заместенъ съ равенъ на него
тонажъ презъ известенъ срокъ. Въ
преки че на некои корабни прите ПОЛША.
жатели въпросните гаранции се по
Падането на полската парка.
връщаш, безъ да се спазвать опре
деленията на закона, последниятъ е
Подобно на Германската марка
главната причина, задето гръцките и Полската марка отива къмъ своя
арматьори не си продаватъ кораби край. Финансовия министъръ е зат е на чужбина Ако този законъ де явилъ въ парламента, че Полша е
отмени, ще последва неминуемо ед предъ финансовъ хаосъ. Презъ м.
но гъл4мо увеличение на продаж . октомври долара се е качилъ отъ
бите на гръцки кораби на чуждия 485,000 на 1,178,000 марки. Презъ
павилионъ.
първата половина на октомврий це
ните сж се качили съ 88 процента.
ИТАЛИЯ.
Положението става все по тежко
поради обстоятелството, че презъ
. Международна изложба въ Рииъ.
ноемврий {и декеиврий ще требва
Итллиянската търговска камара да се изплаща златния заемъ отъ
въ София е уведомила нашето м-во 50 милиона златни марки, за което
на търговията, промншленосьта и сж нуждни 10,000 милиарда книжни
труда, че международната мострена марки. Понеже изплащанато на тая
изложба съ седалище въ единъ о б -, сума е възможно за сега само
ширенъ салонъ при театръ Конста-> чрезъ една нова банкнотна емисия
нци въ Римъ и съ специаленъ пер- отъ Националната банка, книжното
соналъ за продажба на стоки по парично обръщение, което , къмъ
депозираните мостри, е направила края на септември достига 11 ми
постжпки чрезъ сжщата камара лиарда, ще се увеличи двойно съ
предъ поменатото м-во за органи изплащането на златния заемъ.
зирането при изложбата на единъ
_________ ! Телефон 1211
комплектъ отъ мостри на българс
ки произведения. Цельта ' на тази
ПЕЧАТНИЦА ЗОРА
:н а е м а т е л :
изложба на мостри е, да се запознаятъ италианските посетители съ
В ш р 1рш. Кпниш „Ешпм“
нашите национални производства и
ВАРНА

Тържището въ Цариградъ.

Нашата легация въ Цариградъ да
ва ни следните сведения за положе
нието на тамошното тържище въ
бюлетина си отъ 26 ноемврий т. г.
Положението на тържището.

Тържището презъ изтеклата сед
мица се характеризира съ пълно
мъртвило. Цените на по-важните
стоки си оставатъ почти сжщнте, съ
едно намаление въ цените на м е
сото отъ 5 гроша на ока. Все пакъ,
презъ тая седмица требва да отбележимъ едно радостно явление за
насъ: отъ осемъ месеца насамъ, отъ
когато бе спрелъ всекакъвъ вносъ на брашна отъ България въ
Цариградъ, за първи пжть презъ
миналата седмица се внесоха 61/*
тона българско брашно. Изглежда,
че. вноса на луксозни брашна, две
и три нули напримеръ, е възможенъ
поради три причини: първо, защото
големото мито върху брашната се
разхвърля на по-големата стойности
на луксозните брашна и процентно
става по-малко; 2) луксозните браш
на въ Цариградъ се продаватъ срав
нително на по-висока цена, отколкото въ страните гдето се произ
веждаш,; и 3, ако не би се илнасяло
отъ страните гдето се произвеж
даш., те би поевтинели тамъ още
-по-вече. Повечето отъ внасяните
Американски брашна, следъ въвеж
дането на новата тарифа, сж луксоз:
ни брашна. Само отъ Марсилия сж
внасяни по-долнокачествени брашна,
но това е за туй, че тези брашна
сж толкова долнокачествени, че само
въ Цариградъ и изобщо въ ориен
та могатъ да намерятъ. пазари.
Зърнени храни.

Пристигания:
'
Огъ България1218 тона
Отъ Русия
2990 »
Отъ Америка
705 „
Всичко
4913 тона
Цени:

Българско жито насипано, 6без«
митено оката 13— 13V* гр.
Манитоба оката.
14 гр.
Руско жито насипано обезмите- .
но оката
133/х гр.
Ржжъ насипана обезмит. 93/* ,
Кукурузъ фобъ оката ТЧг—73/* . .
Ечмикъ
„
. lOVz—lO3/* ,
Брашна.

Пристигнали отъ България бV* т.
1 Пристигнали огь Америка 98Vz ъ

Брой 9.
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Ценя.

; Американско Хариско 1080 гр. тор<ба отъ 631/* кгр.
Американско три звезди 1175 гр.
торба отъ 63Va кгр.
Американско Нелсонъ 1200 гроша
торба отъ.631/* кгр.
Местно отъ жито Манитоба гроша
1070 торба 72 кгр.
Местно отъ българско жито гроша
990 торба 72 кгр.
М-Ьстн. отъ жито руско гроша Ю20
торбата 72 кгр.
Трици, Едри оката 5% гроша.
Дребни ,
5
„
Варива. .

Фасулъ, сухъ тазгодишенъ 21—22
гр. оката.
Млечни продукти.

Жашкавалъ:
Транзитна стока полски 90—95 гр.
килограма.
Обезмитенъ балк. сръб. 115—116
гр. килото.
Обезмитенъ полски сръбски 95-100
■гр. килото.
. Бтьло сирене:
' Б-Ьло сирене Одринско 80—85 гр.
•оката.
.Масло:
Пресно пресувано
180 гр.
Кашкавалджийско 90-92 гр. ока.
Шивъ добитъкъ.

Овнешко:
^Карнобат. 86-87 гр; оката с 13•/« скон.
Пиротско 80-82 , . . .
»
Караман. 70-72 , ,
. »
„
Караяка 80-83 „ „ .
.
* Говеждо трапезундско 55-56 гр. ок.
Кокошки, хубава стока, едната 60
що 70 гроша.
Пилета, хубава стока, едното 30
що 40 гроша.
Яйца каса от 1400 до 1500 пар
чета 44 лири турски, сортировани за
изяосъ.
Други стоки.

. Афионъ, отъ Афионъ-Карахисаръ
29—30 лири турски оката.
Восъкъ, анадолски 98—100 гроша
оката.
Тиквени семки, транзитъ 26—27 гро
ша оката.
' Желтъ сусамъ, фооъ — 29 до 30
гр. ока.
( Ледено семе фобъ 18Va до 19 гр.
' Вълна къвърджикъ не се намира
вече на пазаря, последни сделки до
90 гроша оката Въглища дървени
По 6 гр. оката на едро (ц-Ьла гемия)
по 6V, гр. оката за количества отъ
50 до 100 чувала,

Рекяаиите дадени в „Икономически
Известия" постигат целта си.

Движение на параходите
Пристигнали параходи:
28. XI. Пар. .София“ на Б. Т .П .Д .
разтоварилъ ■16,000 кгр. разни стоки.
29. XI; Пар., .Супина“ подъ шведско
знаме, агенция Лайкуричъ.
Пар. .Карпиолия* подъ италианско
знаме, агенция Лойдъ Триестнно, раз
товари 12397 кгр. разни стоки.
Пар. „Бавариянъ* подъ англ. знаме
агенция М. Станевъ, разтоварилъ 74 0 0 0
кгр. манифактура.
30. XI. Пар. .България* на Б. Т. П.
Д во, разтоварилъ 42 т. разни стоки.
Пар. .Кирипъ“ на Б. Т. П. Д-во съ
16560 кгр. разни стоки.
Пар. .Фердинандъ“ на Б. Т. П. Д-во
еъ 3 6 тона разни стоки.
1. XII. Пар. .Карнакъ“ подъ англ.
знаме, агенция .Б р. Золасъ* съ 91666
кгр. разни стоки.
Пар. „Готенхофъ“ подъ герм. знаме
агенция Бр. Раделия, съ 2 0 1 ,3 1 0 кгр.
разни стоки.
. Пар. .София“ на Б. Т. П. Д-во съ
26000 кгр. вино отъ Анхиало.
5. XII. пар. .Д е р и н д я е“, подъ хол.
знаме,, агенция Золасъ, съ 104385 кгр.
разни стоки.
Пар. „Лгнета Паркъ“, подъ хол. зн.
агенция Траяно.
Пар. .Ж есм оръ“ подъ англ. знаме.
Пар. .Кирипъ“ на Б. Т. П. Д во сь
22 тона разни стоки.
,
Г1ар- „Братебергь“, подъ нор«. зн.

Заминали параходи:

Стр. 7.

Онакватъ се да приетигнатъ параходи:
Българ. Търг. Параход. Д-во.
Пар. .В арна* ще пристигне къмъ 10
того отъ Архипелага.
Агенция .Дю рони“.
Пар. .Луи Фрейсине“ на 12 того отъ
Бранла.
Пар. ,Пнри Фресине“ отъ Марсилия
за Дунава.
Агенция .Лойдъ Триестнно“.
Пар. .R d ria “ ще пристигне на 7 т.
м. отъ Триестъ съ 190 тона манифак
тура и колониалъ.
Пар.
Пар.
Пар.
бургь.
Пар.

Агенция .Бр. Золасъ*
.^ераклеа* къмъ 15 тото.
.P a v ia “ къмъ 20 того.
.S y ra * к^1мъ 2 5 того отъ Хаи"у -

■

W igm or* отъ Ливерпулъ.
Агенция .Братя Раделия“ ,
Пар. .San Simone* ще пристигне

тия дни съ. разнородна стока.
Агенция
Лайкуричъ“.
Пар. „Ганимедесъ* къмъ 20 т. м. съ
около 80 тона стоки отъ Амстердамъ.
Агенция .Братя Траяно*.
Пар. .Флорапаркъ* къмъ 2 5 того.

Варненска Станева Борса.
Варна, 5 декемврий 1923 г.
Положението

Слабите ни сухопжтни и морски
превозни средства, както и липсата
2 8 . Х1. пар. „Патрисъ“, подъ англий на модерни съоржжения при мор
ските ни пристанища въ Варна и
ско знаме, съ 3 3 2 ,6 2 2 кгр. зърнени
Бургасъ са били и си оставатъ ед
храни.
на отъ главните спънки за нашия
Пар. .В арн а“ на Б. Т. П. Д-въ съ
износъ. Пъкъ надали въ н-Ьщо ще
379,1 8 4 кгр. зърнени храни и брашно.
сбъркаме
ако кажемъ, че сжщигЬ
2 9 . Х1. пар. .Бавариянъ“ за Кюстенжа.
важатъ и за вноса, тъй като и оп
Пар. .Карпиолия“ съ 180,262 кгр.
лакванията за ненавременното отзърнени храни и пр.
30. Х1 пар. .София“ съ 7000 кгр. возване стоките за вжтрешиостьта
не сж по-малко отъ колкото тия по
разни стоки зй Бургазъ.
износа.
Пар. „Пропонтисъ“ подъ английско
Едва туко що миналата седмица
знаме, агенть Таптъклд., 1,910,756 кгр.
поради
едно случайно съвпадение,
жито, бобъ и пр.
че въ пристанището ни бФха се сва
Агенция „Дюрони— Раделия.“.
рили свободни параходи, за първи
пжть станахме . свидетели на една
Пар. „Жакь Ф ресине“ подъ френско
по-чувствителна конкуренция поме
знаме, съ 1,346,318 кгр. бобъ, царе- жду агенциите и на единъ сравни
зица, леща4 яйца и кожи за Марсилия. телно евтинъ превозъ до Марсилия.
1 Дек. пар. .Карнакъ“, за Кюстенджа. Агенцията Гр. А. Лулудопуло пред
1. Дек. пар. . Готенхофъ* за Кюстеджа. ставителка на National Steam Navication C-o L-,td, която компания подърг
Пар. .Кирипъ“ на Б. Т. П. Д -зо съ
жа редовна 15 дневна линия между.
2 8 2 ,0 0 0 кгр. жито.
J
Варна — Пирен — Марсилия и о3 Дек. Пар. .София“ съ 8 2 8 8 кгр.
братно, натовари зърнени храни в ъ ‘
разни стоки за Бургазъ.
; ‘
насипано състояние за Марсилия съ
4 Дек. пар. .Сулииа* съ 2 ,2 0 8 ,8 5 8
едно намаление отъ 50% т. е. вме
кгр. зърнени храни за Цариградъ.
сто 40 по 20 фр. франка за тонъ —
5 Дек. пар. .Д ер и н дж е“.
кепето намаление, безпорно, - ако се.
Агенция .Пулудопупо“.

Стр. 8;
затвърди, ще б/^де единъ значителенъ приноси за. нашия йзносъ.
Ала йъ туй сжщото "врЯйе кога*
то нашия йзносъ почувствува едно
временно облекчение *по морския
превозъ, той се натъкна на спънки
отъ вътрешенъ характера» отъ тамъ
отъ кждето най-малко би требвало
да се бтчакватъ, но конто спънки
не сж по-малко пакостни за правил
ния му райвой.’ Презъ : пОследнитЯ
дни пристиганията въ тукашното
пристанище се малко по-засилиха
и при добритЯ цени имаше всичкитЯ условия да става добра работа.
Указа се, обаче, че при сегашната организаци и. редъ пристанищните ни
работници,не сж достатъчни за на
временното разтоварване на присти
гащите вагони, вследствие на кое
то много вагони пЬдпадатъ подъ
плащане на тежки денгуби, които
Денгуби не само пбглъщатъ всичка
та печалба отъ тия закъснели за ра
зтоварване вагони, но въ нЯкои
Случаи поглъщатъ и значителна
часть отъ капитала.
ТежкитЯ глоби и големи затруд
нения, които купувачите срещатъ
при разтоварването, ги заставиха да
решатъ закупването на вагонитЯ да
става франко стивъ или франко параходъ, както туй бЯше преди вой
ната. ■
-V
Опита имъ, обаче, за изменението
на досегашния редъ, още първия
день срещна единодушния отпоръ
на всички продавачи и повдигна
цЯла буря, понеже продавачитЯ до
бре разбиратъ какви главоболия и
неприятности ще имъ донесе про
мяната, та на всЯка цена искатъ да
си остане сегашния редъ.
Поради това, въ понедЯлникъ, на
3 того, въ борсата не станаха ни
какви продажби, съ изключение
само на Т вагонъ бобъ.
' Спора и сега още остава откритъ,
обаче, куповачитЯ сж уведомили
продавачитЯ, че по сегашния редъ
тЯ ще закупвагь само до идущия
понедЯлникъ, до когато продавачи
тЯ да се подготвят, за промЯната,
иначе куповачитЯ заявяватъ, че ще
преустановятъ всЯкаква покупка,
Понеже и двЯтЯ страни иматъ еднакъвъ интересь да се уреди по
скоро сегашното положение й се
прЯмахне сжществующия хаосъ, кой
то е еднакво пакостенъ и за прода
вачи и за купувачи, ний се надЯемъ
че роботата ще се уреди полюбовно при взаимни отстжпки, понеже
. липсва злонамернность, нито пъкъ
има причини за неразбирателство.
Тукъ не е въпросъ за накърнение
цЯната на храната. Напротивъ купувачитЯ сж дори склонни да плащатъ независимо отъ разхода по
разтоварванието на вагонитЯ и нЯ-

,.Икономически Известия“
gi | ч *■1н1 l.■,=g»sw=Baii.4i" hi I 1»аяяамм———аддса
що по-вече само( и. само да се огьрва*ъ?ота/ непребдолймйтЯ* за тЯхъ
главоболия, свързани сь разтовар
ването.-'' * ' * ' ‘ ' •“
’Всички досегашни главоболия и
неприятности за лишенъ пжтъ идатъ
да напомнятъ и на продавачи и на
купувачи, пъкъ и на веички инсти
тути грижещи се за улесненията на
износа и главно на правителството,
че сегашния анахронизмъ ще се прЯ
махне само тогава когато при ту
кашното и при бургазкото приста
нища се построятъ прословутитЯ
силози и елеватори за които се е
тъй много писало, и приказваво, . '
Както и да е въпроса по разтоваренето вагонитЯ е, ще кажмеъ,
чисто вжтрешенъ и той тъй или
инъкъ ще се уреди.
Ползуваме се отъ случая, обаче,
да напомнимъ кждето трЯбва, че
главната грижа на продавачитЯ отъ
вътрешносьта и на купувачитЯ тукъ
си остава:
•
Какъ и по кой начинъ натрупанитЯ голЯми количества по гаритЯ
храни по скоро да се довозятъ до
Варна. Защото. храни има натрупа
ни много и особено царевица, из
носа на която не е още започналъ.
Следъ като направили много
кратни постжпки за вагони и не сж
получили достатъчно такива, търговцитЯ — жйтари отъ вътрешностьта сж замолили да имъ се от
пусната, за превозъ на царевица, на
тЯхенъ рискъ, открити вагони. Д о
ри отъ Гара Тръмбешъ, кждето
има складирани повече отъ 2000
вагона зърнени храни, сж деле
гирали за цельта специално лице
предъ дирекцията. Отъ последната
обаче, сж отговорили, че съ такива
вагони могатъ да имъ услужатъ са
мо д а Русе, но не и до Варна! .
Защо?
( Че какъ могатъ търговцитЯ. да
отправятъ хранитЯ, кждето ги из-,
пращатъ отъ дирекцията, когато
тамъ цената е съ 20—30 лв. на . 100
кгр. по-долу?
Ние отправяме най-горещь апелъ
както къмъ Стопанския съвета, тъй
и къмъ Дирекцията на Б .Д .Ж . часъ
по скоро да направятЪ всичко въз
можно за улеснение до най-висока
сгепень износа на зърненитЯ храни
за да могатъ' да се използуватъ
днешнитЯ високи цени, защото при
единъ обрата, на' работитЯ, загубитЯ ще бждатъ неизмЯрими.
Зимница. Днесъ на борсата бЯха
изложени 15 вагона продадени по
492 лв, 100 кгр, при тегло 75'500 и
2% чужди примЯси отъ гара Александъово, най-висока цЯиа и 455 лв.
при тегло 74’500 и 16/4 чужди при
мЯси отъ гара.Шейтанджикъ ■— найнизката. Безъ измЯнение.

Брой 9.
Бобъ 20 вагона. Продадоха се 9
вагона по 860 лева и смЯсъ чалж
1025 лева, за хороза ' дадоха I150t
лева, а 11 вагона останаха не
продадени.
Царевица 15 вагона продадени
по 382Va лева % кгр.
Овесь 1 вагонъ продаденъ по, 340
лева. Повишение 15 лева на сто
килогр.
Фий 1 вагонъ продаденъ по 420,
лева.
Леща 1 вагонъ продаденъ по 60Q.
лева.
Колониала, ианифактурата, платната и
железарията прЯзъ настоящата сед
мица не отбЯлязаха почти никаква
съществена промЯна.
Прежди.
Балдерстон № 8/ха—720—750 лева;
.
14—750—765 „
16—765—780 ,
18—780—795
20—795—810 .
22—810—825 „
24—825—840 ,
Креспи II № 4Ао—590—600 лева; .
Креспи I № 14—
лева;
Суланъ есмеръ */ю—510—520 лв.;
Суланъкастжръ*/ю—640—650 лв.;
, Търговията съ яВца.

Споредъ току що публикуваната
статистика на нашия търговски балансъ, презъ 1922 год. на 3 мЯсто
въ износа стоятъ
ЯЙЦА около 800 вагона на стой-,
ность около Va милиардъ лв. Презъ,
1911 и 1912 година се изнасяха отъ
България
2000 вагона яйца т. е. 2Va пжти
по-вече.
Ако износа и днесъ беше сжщия,
което/може много лесно да се пос
тигне, тогава стойностьта на стоката,
би била 125 милиарда лв. и артщ
кула яйца би стоялъ на първо мЯсто въ нашата експортна листа. Това
е възможно само тогава, когато се
отдаде отгоре по-голЯмо внимание,
на този артикулъ. Докато за тютюнъ, зърнени храни, брашна се съ
здадоха въ последно време ефикас
ни улеснения, артикула яйца е натоваренъ и днесъ още съ 45 стот.
мито и девизни одръжки за едното
яйце, което сжсгавлява презъ глав
ния сезонъ по-вече отъ 30°/» б ть
стойностьта. Ясно е, че при такива
тяжести, износа изкуствено се нама
лява, което докарва еднакво вреда
на стопанството и държ авната/ка
са. Толкова много се говори за насърдчение на производството и из
носа; тукъ е случай да се обър
ната. думитЯ въ дЯла и да се пов
лияе благоприятно върху стабилностьта на лева.
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NATIONAL STEAfj NAVIGATION С- La

РЕДОВНА 15-ДНЕВНА ЛИБИЯ
МЕЖДУ

ВДРНй

МАРСИЛИЯ

Й ОБРАТНО.
--- :

------- :—

ЛУКСОЗНИЯ ПАСАЖЕРСКИ ПАРАХОДЪ
«
»»

подпь Английско знаме, съ вмЕстимость 3,000 т« и
бързина 06 мили, ще пристигне въ Варненското пристанище
на 9 ТОГО и ще замине на 12 й«ьщий, направо за
ЦАРИГРАДЪ, СОЛУНЪ, ПИРЕЙ и МАРСИЛИЯ.

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПАРАХОДЪ
„ п А Т Р и е ъ “
подъ Английско знаме, съ вм~Ьстимость 12,000
тона и бързина 16 мили, ще пристигне въ Вар
ненското пристанище на 23 с*нщи и ще замине
на 26 иаправо за
ЦАРИГРАДЪ, СОЛУНЪ, ПИРЕЙ и МАРСИЛИЯ.

Приематъ пжтници и стоки за горните, както и за всички
други гръцки пристанища, сжщо и за Александрия.

За по-подробни сведеш отнесете се до Параходната Агенция:
ГР. Я. ЛУЛ УДО П УЛ О - ВЯРНЯ
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ВАЛСОВА ИЕЯНИЦА

\

i JUi i oTso
Варна — Р-Ьна-Девня.

I

Произвежда и продава на едро всички виЦ дове и качества брашна, трици и отпадащи

I

на най-мзноснм цени.
За< те л е гр а м и : „Ш отовъ“ — Варна.
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ПЕНОИ
. БОНЕВ„Пенчо Бояев".
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К О Ж АРСКА Ф АБРИКА
за изработване на всички
видове кожи:

ГЙОЗ. БЛДНК, Ш
ФТ МДР.
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Стр. 11.

инсталираща

Валсова мелница
Мван Минев
Варна.
Произвежда и продава на едро
всички видове и качества

брашна, трици и отпаджци.
За телеграми: ММНЕШШЕЛИ.
Телефон кантората № 271.

Телефон мелницата № 279.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СОФИЯ — ВАРИ А

На най-износни цени
ПРЕДЛАГА:
ПЛОЩИ български белени и небелени.
Оксфорди и материи всжчки видове.
Производство на собствените му тжкачни фабрики в Варна.
Телефон № 332.

За телеграми: „ Т Е К С Т И Л “

^
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Зърнени храчи и взрива.

шШПШШ

ЗА

ВНОСЪ и и зн о съ
Централа: ВАРНА.
I

Клонъ: БУРГАЗЪ.

Телефонъ № 328.

Телефонъ № 224.

Телеграфически адрес-ъ: ХйЗМОНАЙ.

СПОРТЪ

Зърнени храни и варива.
йййИй!»

