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ДВУСЕДМИЧНО СПИСАНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО-СТОПАНСКИ
ВЪПРОСИ.

Издше т Търтовш-пцущиашта камара и Стековата борса
===== ВАРНА. =====
ВАРНА, 30 ОКТОМВРИЙ 1914.

Всичко, що се отнася до
списанието, да се отправя
ч р Ь з ъ Търговско-индустриалната камара.
Ржкониси се иръщатъ
само срещу заплащане на
пощенскт-Ь разноски.
Обявления по споразумк-

Год. I.

С. Табаковъ.

Капитулациите въ Турция и резултатитЪ отъ
премахването имъ.
Замахътъ на турското правителство
за премахването на капитулациите произведе дълбоко впечатление еднакво между политиците и финансовите кръгове.
Преди да видимъ, какви могатъ да
бждатъ резултатите отъ тоя тъй смелъ
жестъ на турците, нека скицираме историческата и юридическа страна на въпроса.
Капитулациите въ Турция датиратъ
отъ първия контактъ на мюсюлманите
съ христианите, или, по-специално, отъ
времето когато Турция стана европейска
държава. Това еж отначало унилатерални, едностранни, актове на османските
султани спремо разни държави на Европа, или сборъ отъ предимства и привилегии отст&пени на тия държави, обаче
впоследствие, обърнати въ чисто международни задължения по силата на сключвани презъ разни времена и въ разнп
форми двустранни, капитулационни договори между европейските държави и
Турция.
Появяването на капитулациите въ
Турция се обяснява: 1) съ коренното
социалъ-правно различие между тъй дошлите въ контактъ две култури: азиатско-мохамеданската и европейско христианската, за да видимъ по-късно подобенъ
режимъ, наложенъ еднакво на Китай,
Япония, Оиамъ, Занзибаръ и Мароко;
2) съ исторически, външни фактори, какъвто бе напримеръ сключениятъ съюзъ
между френския краль и турския султанъ
въ 1535 г., въ която година капитулациите се прецизиратъ като културно, политическо и стопанско цело; и 3) съ трескавото политическо и стопанско пронпкване на Европа и Америка въ разлагащата се отъ день на день турска империя.

Хронологически сключените съ европейските държави капитулационни догоj вори на Турция се редятъ, както следва:
съ Рагуза въ 1365 г., съ Генуа въ 1387
г., съ Родосъ въ 1425 г., съ Пиза въ
1460 год., съ Флоренция въ 1460 год.,
съ Венеция въ 1478 год. и т. н., ва да
дойдемъ до епохалните отстъпки, направени на Франция въ 1535 г., извоювани
впоследствие отъ Полша (1553 г.), отъ
Англия (1580 г.), отъ Австрия (1718 г.),
отъ Русия (1774 г.), отъ Испапия (1782
г.) и т. н. вече като сборъ отъ задължения на двустранни договори, подтвьрждавани пртъ разни врпмена и попълвани съ
редъ военни, търговски и чисто финансови трактати, конвенции и протоколи.
Въ общи чъртп капитулационниятъ
режпмъ въ Турция се свежда къмъ слЬднето: освобождаване чужденците п дори
„протежетата" въ империята отъ известни данъци; защита ср-Ьщу произволни
арести; свобода на вероизповеданията;
непрпкосновеность на жилището; неподсъдность на местните съдилища по углавни процеси, а подеждность на специални
съдилища („смесени комисии" и „консулски съдилища") по граждански процеси, въ които една отъ страните е отъ
друга народность, и т. н. Оъ една речь,
по една специфична дерогацпя на международното право, капитулациите създаватъ режима на екстериторпалностьта за
вепчки чужденци и дори „протежета"
въ Турция, които се чпелятъ къмъ ползуващите се тамъ отъ капитулациите държави. А тия държави еж европейските
(безъ балканските) и американските. Изключение отъ балканските дърясави правя
само Гърция, като най-рано освободена.
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Турция на неколко пъти се е опитвала да се освободи отъ капитулациите.
Първи сигналъ за борба срещу техъ се
даде въ 1854 г. съ брошурата на Nogu£s.
Силите, обаче, сметатъ, че, догде съществува Турция, капитулациите не могатъ
да се премахнатъ. Наистина, въ Япония,
Сиамъ и Занзибаръ капитулационниятъ
режимъ значително се смекчи, но това
стана следъ редъ мирни дипломатически
преговаряния и съ доброволни отстъпки
отъ двете страни. Въ балканските държави, гдето капитулационниятъ режимъ, по
една странна аномалия, се считаше като
продължение отъ турския сюзеренитетъ
върху техъ, тоя режимъ се смекчаваше
по същия полтобовенъ начинъ, догдето
се прекрати ipso facto. Турция, обаче,
използува днесъ общоевропейската война
и знаейки: 1) че силите ще бъдатъ разделени по тоя въпросъ на две и 2) че
най-заинтересуваните въ капитулациите
сили, именно тия отъ тройното съглашение, бидейки ангажирани въ центра
на Европа, не могатъ още сега да реагиратъ съ оръжие срещу нея, реши да
се освободи не само отъ капитулациите
въ тесна смисъль, но и отъ всички, свързани съ техъ институти (чуждите пощи,
върховния савитаренъ съветъ, иноверните общини и т. н.), които действително беха ирония на османската „независимость и целость" — държави въ дърКапитулациите, обаче, като задължителни, двустранни договори, не могатъ
да се премахнатъ само по желанието на
едната страна. Нуждно е съгласието и
на другата страна, а такова липсва. Решителната борба срещу премахването на
капитулациите, днесъ сведена само къмъ
дипломатически протести, ще почне едва
съ улесняването на тройното съглашение
въ центра на Европа, или най-късно при
свършека на войната, за да съвпадне съ
ново разпокъсване или окончателенъ край
на османската империя, споредъ това, да
ли съглашението ще излезе победитель.
Най-важната часть отъ капитулациите
съ смдебнитп) привилегии, съ които се
ползуватъ чуждите държави въ Турция.
Отъ тукъ и, при премахването имъ, сериозните конфликти поотделно съ всека
държава.
Турските схващания за правосъдие
съ все още средневековни. Турскиятъ режимъ не само до хуриета, но и съ наложените следъ балканската война ре-
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форми, не гарантира достатъчно респекта къмъ чужденците и международните
интереси въ империята. Догдето, значи,
капитулациите се считаха за недостатъчни ' да попълнятъ недъзите на тоя
режимъ, та начиная отъ 1839 г. се прибегваше до редъ въвеждания на реформи,
турците днесъ, безъ съществени признаци, че съ се доближили до Европа
конституционно и културно, мъчатъ се
само съ театрални жестове да се освободятъ отъ вековния аргументъ на големите си вътрешни язви — капитулациите. Силите държатъ за съблюдаването
имъ не по силата на честолюбие или традиция, а по силата на една необходимосгпъ. Капитулациите най-много могатъ
да се видоизменятъ и то въ свръзка съ
показания отъ Турция прогресъ въ даде пи
отношения, но не и напълно да се премахнатъ. Преди още да бъде серпозно
разгледанъ и решенъ въпроса за домашните реформи на Турция, Портата, съ
премахването на капитулациите, може да
се изложи на сериозни загуби вътре и
вънъ отъ страната си. Система на управление, която не задоволява дори самите
турци, араби, арменци и др. отомански
христиани, още по-малко може да задоволи чужденците, за да допуснатъ токутъй премахването на капитулациите.
Силите отъ тройното съглашение, преко заинтересувани въ капитулациите,
плюсъ Италия и С. Щати, само протестираха, като си резервираха, обаче, всички
средства за борба въ последствие, а Германия и Австро-Унгария, използувайки реномето си на турски приятели особено сега,
приеха станалото като свършенъ фактъ,
безъ да се отказватъ очевидно отъ тия облаги на капитулационния въпросъ, каквито ще извоюватъ останалите сили.
Премахването на капитулациите ще
се окаже пагубно за Турция, преди всичко,
защото външниятъ й кредитъ ще бъде унищоженъ: Турция не би могла да сключи
никакъвъ външенъ заемъ въ некоя отъ
страните, която държи на капитулациите,
а такива страни съ главно Франция,
Англия и С. Щати. При това, ако има
държава, чието съществуване да се обуславя само отъ външни заеми и то срещу нарушаващи не само нейната стопанска и финансова независимость, но и
нейната сувереность еквиваленти (като
капитулациите на първо место, крупните концесии, сфери на влияние и т. н.)
— това е Турция. Финансиите, следова-

Ки. 4.

ЕКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

телно, на Турция ще продължаватъ да
бъдатъ пресушени, догдето тя настоява
на днешното си поведение.
Премахването на капитулациите ще
се отрази зле и въ економическо отношение за имперпята, защото ще ограничи и застраши пласираните въ общестпени и частни тукъ предприятия чужди
капитали. Самото пътуване и живЬене
на чужденците въ империята става проблематично.
Какъ ще се засегне съ това премахване администрацията на Отоманския публиченъ дългъ — още не може да се каже,
тъй като турците не ех отворили още
въпросъ за прекото премахване или изменяване. клаузите на Мохаремския декретъ
отъ 1881 год., или на неговите анексп.
Тенденцията на турците бе, особено напоследъкъ, да взематъ подъ свое управление колкото се може повече отъ сумите на тоя дългъ. Но каквито и изменения да станатъ въ тая международна
администрация на отоманските дългове,
(като напримеръ постепенното намаляване числото на чужденците — чиновници въ нея, намаляване годишните фон
дове за амортизация и сумата на резервните фондове и т. н.), — счита се,
че чуждите бопдхолдери нема да бъдатъ
преко засегнати отъ това. На всеки случай, заинтересуваните въ самите капитулации и финансови съглашения сили
и капиталисти все още ще иматъ много
да кажатъ по въпроса.
Но целия тоя въпросъ съ какво може
да засегне България?
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Нггй не се ползуваме съ никакви капитулации въ Турция, а при това нЪмаме капитали, ангажирани въ турски предприятия. Въ дребни въпроси, като облагане чуждепците съ теметю и т. н.,
разчитаме на туй, което извоюватъ вели кптЪ сили, а въ по-важни, отъ предпмпо международенъ характеръ въпроси,
правимъ същото съ по-големо основание.
Български подданици се четатъ на пръсти
въ Турция, а българско население тамъ
почти не останало, губи резона на единствената си политическа капитулация въ
империята — черквата.
Премахването на капитулациите въ
Турция би се отразило благоприятно, ако
и косвено, върху търговията ни съ нея
до толкозъ, доколкото съ това премахване Турция ще спечели финансова свобода. Колкото това и да е още въпросъ,
фактъ е, обаче, че при такава свобода,
Турция би била способна да налага митнически тарифи, каквито си иска, да създава монополи и нови данъци, безъ огледъ на туземци и чужденци въ империята. При тия условия, търговията на
ползуващите се отъ капитулациите държави, респективно великите сили, не ще
може да бъде облагодетелствувана въ
ущърбъ на държави, които не разчнтатъ
на капитулации,каквато е съседната на
Турция и търгуваща главпо съ нея България. Капитулациите съ едтшъ многозначущъ плюсъ къмъ и безъ това могъщите въ конкуренцията сили спроти безкапитулацпонните държави, каквато е
България.

Ив. Г. Лазаровъ.

Българското търговско параходно дружество и неговата
двадесеть годишна Д-БЙНОСТЬ.
На 15 августъ 1913 год. се изпълниха двадесеть години отъ учредяването на Българското търговско параходно дружество. Въ течение на своето двадесеть годишно съществуване, съпроводено съ доста лутания, и nptживъло нъколко критически моменти, дружеството успе да увеличи броя на своите параходи отъ два на шесть, представляващи единъ
тонажъ всичко отъ 4,027 тона регистръ. Тоя
резултатъ, колкото и да не е блъскавъ за
една двадесеть годишна дейность, все пакъ
представлява изв-Ьстенъ успъхъ, като се взематъ пръдъ видъ особено трудните условия
и пръчкигЬ, съ които е имало да се бори това национално предприятие.
Сега, сл-Ьдъ като е навършило двадесеть

годишна д-Ьйность и когато предстои да се
поднови договорътъ съ държавата за неговото по-нататъшно съществуване, намираме за
полезно и необходимо да разгледаме дъйностьта на Българското търговско параходно
дружество пръзъ тоя периодъ отъ връме, да
пръцънимъ добитите резултати и да изтъкнемъ всички ония гръшки и недостатъци,
допуснати до сега въ организацията и въ
управлението му, да очертаемъ пръчките, що
е сръщало въ съществуването си, пръчки породени отъ обективнитв условия, при които
е било поставено да се развива и, най-послъ,
да посочимъ политиката и мероприятията,
които ще требва да се възприематъ въ бъдаще, както отъ страна на управлението на
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дружеството, така и отъ страна на държавата, за да се даде единъ по-силенъ потикъ
на бждащето развитие на българската параходна морска служба до ония размери, които
да отговарятъ на търговското развитие на
нашата страна и на нейното положение, като
морска държава на БалканигЬ.
Слъдъ несполукитъ, които пр-Ьтърп-Ь България въ ПОСЛ-БДНИГБ войни, едничката придобивка за нея бе тая, че, съ завземането на
Родопската область, тя можа да излезе на
Бело море и съ това доби непосръдственъ
достжпъ до големите всесвътски морски пжтища. Сега остава да развиемъ нашите търговски сношения съ чуждите страни, да увеличимъ производството и износа на отечествените произведения въ странство, та да можемъ, по тоя начинъ, да компенсираме ония
материални загуби, що понесохме прЪзъ време на войната. Въ бждащето търговско развитие на нашето отечество, морските съобщения несъмнено има да изиграятъ важна роля въ стремлението ни да разширимъ нашите
външни пазари. Ето защо, налага ни се, като
необходимость на връмето, да вземемъ мерки
още отъ сега за развитието и разширението
на нашите национални морски съобщения съ
ония пазари, които могатъ да бждатъ прицелна точка на външната ни търговия.
При преценяване досегашната дейность
на Българското търг. параходно дружество,
ще се стараемъ да бждемъ напълно обективни, като ще изхождаме единствено отъ гледището на чисто економическигв принципи, които требва да ржководятъ управлението й експлоатацията на всеко параходно предприятие. Заедно съ това, ще имаме пръдъ видъ и
двойната цель, която е имало да постигне
дружеството съ своята дейность, а именно: 1)
да реализира извъстна печалба за вложения
капиталъ, като всеко търговско предприятие
и 2) като субсидирано отъ държавата национално предприятие, да послужи като факторъ
за улесняване морските ни съобщения, както
по нашето черноморско крайбрежие, така и
между нашитъ пристанища и чуждите страни,
а заедно съ това да спомогне за развитието
на нашата външна търговия.
Преди, обаче, да пристжпимъ къмъ тази преценка, намираме за необходимо, да се спремъ
накратко върху економическото значение на
мореплаването и на националните морски съобщения.
*
*
*
Предимството на морето се крие въ това,
че то представлява отъ себе си готовъ естественъ пжть, безъ да има нужда да се трасиратъ по него линиите на движението и безъ
да има нужда, значи, те да се създаватъ съ
крупни материални средства.
Отъ това излиза, че морските транспорти еж по-евтини, тъй като при ГБХЪ нъма нужда да се произвеждатъ разходи за постройката и запазването на пжтя, които достигатъ до
значителни размери въ другите видове пжтища, особено при каналите и железопътните
линии, и още затова, че по морето е възможенъ транспорта едновременно на грамадни
количества стоки и пжтници, позволявайки, поради лекия пжть, да се употребяватъ превоз-
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ни средства отъ най-голема вместимость. Така, при днешното развитие на техниката, найголемата товаро-способность на най-големите
железопжтни вагони въ Америка е 40 тона,
когато пъкъ днесъ се строятъ океански параходи съ вместимость отъ 50—60,000 тона.
Онова, обаче, което най-много различава
морето отъ другите превозни пжтища — то е
обстоятелството, че по него пжтьтъ е свободенъ
и съвършено откритъ за всички и използуваемъ
едновременно отъ мнозина, вследствие на което въ морските транспорти конкуренцията може да се прояви въ най-широки размери, добивайки международенъ характеръ. Независимо отъ това, тази конкуренция още повече се
усилва и отъ обстоятелството, че въ мореплаването често пжти ще срещнемъ да действуватъ по-несъвършени превозни средства, каквито еж корабите съ платна, наредъ съ найсъвършените параходи и да ги конкуриратъ ефикасно, както това се случва съ известни транспорти отъ Европа за Австралия,
за Южна-Америка и другаде.
Поради тази свобода на движението, що дава морскиятъ пжть, ние виждаме, че напредналите въ търговско и економическо отношение народи, намиращи се при условия особено
благоприятни по отношение на мореплаването, еж успели да развиятъ своите търговски
флоти до такива големи размери, че да представляватъ за техъ единъ отъ важните източници на народното благосъстояние. Това обстоятелство имъ дава възможность да отиватъ
съ своите по-големи и по-силни средства да
експлоатиратъ службата на морските съобщения въ останалите по-назадъ въ економическо
отношение страни — нещо, което не- може да
се случи съ другитЬ средства на транспорта,
като обществени пжтища, канали и желъзопжтните линии, които функциониратъ вжтре въ държавата и които последнята може
да строи, споредъ економическите нужди на
страната, безъ да се страхува отъ конкуренцията на чуждите държави.
Характерно е, напр., положението на ВеликоБритания, която влад-Ье моретата съ мощната
си национална флота и надделява параходствата на всички народности. И какво могатъ
да правятъ другите държави срещу една такава силна конкуренция, освенъ да се стремятъ къмъ самозащита, като засилватъ собствената си търговска флота, подпомагайки я
съ разни премии, субсидии и всевъзможни
други привилегии, каквито допуска съвременната протекционна система, та така да поставятъ организацията и експлоатацията на самите мореплавателни предприятия на солидни
економически начала.
Силното развитие на промишленостьта и
външната търговия на разните страни и необходимостьта отъ разширяване външните пазари за отечествените произведения, накара
държавите презъ последната четвърть на изтеклото столетие да обърнатъ особено внимание върху насърдчаването и засилването на
народното мореплаване. Всички започватъ да
съзнаватъ нуждата отъ национални морски съобщения, навсекжде принципътъ: „търговията
следва знамето" (the trade follows flag) прониква
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все повече въ съзнанието на управляващите
кръгове.
До какви размери еж. се увеличили презъ
последните години търговските флоти на разните държави — това се вижда отъ слъднитъ
данни, публикувани отъ Lloyds Regester:
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Пръзъ 1912/13 година, въ числото
родите, които еж. имали параходи съ вмъстимость повече отъ половинъ милионъ тона,
требва да прибавимъ още Дания съ 548 парахода — вм^стимость 703,520 тона и Гърция
— 346 параходи съ 648,667 тона. А пъкъ общата вместимость на всички параходи въ целия свътъ се е възкачила отъ 12,985,372 тона
презъ 1890/91 год. на 40,518,177 тона прЪзъ
1912/13 година.
Всички народи днесъ считатъ морето като
източникъ на благосъстояние. Оная държава,
която граничи съ море или има достжпъ до
него, добива възможность на свободни сношения съ чуждите държави, тя може да постави своята економическа политика на самостоятелна нога и да не зависи отъ настроенията и капризите на своите съседи, презъ
територията на които би била принудена да
прекарва своите износни произведения, ако
да не граничеше съ море. Но морето днесъ
има значение като средство за съобщение не
само за морските, но още и за континенталните държави, които чрезъ него получаватъ
суровите материали за нуждите на своята
индустрия и обратно чрезъ него разпращать
произведенията на своето производство изъ
разните части на света.
Поради грамадното значение, що представляватъ днесъ морските транспорти, всички напреднали народи, които се стремятъ да развиятъ своите търговски сношения съ чужбина,
полагатъ особени грижи за създаването и за-
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силването на народно мореплаване, което да
послужи като могжщо средство за разширението на гЬхната морска търговия и економическа експанзивность. Националното мореплаване представлява особено значение за една
млада страна, едва що започнала своя стопански развой, защото посредствомъ него тя
добива възможность да закрепи позициите
си въ външнитЬ пазари, а така сжщо и да ги
разшири. Въ това отношение отъ голема важность еж редовните морски съобщения, поддържани отъ национални параходи по известни определени морски линии, които иматъ
за цель да свързатъ националните пристанища
съ големите пристанища и, посредствомъ твхъ,
съ потребителните центрове въ чужбина. Тия
морски съобщения, явяващи се като противовесъ срещу стремежите на чуждите параходни дружества да експлоатиратъ отечествената търговия съ високи навла, свързани и
комбинирани съ желъзопжтнитЬ съобщения и
подпомогнати съ една целесъобразна тарифна
политика и, най-после, приспособени къмъ
нуждите на износната търговия, биха могли
да принесатъ грамадни стопански ползи на
страната — да спомогнатъ, както за увеличението на търговията й, така и за завоюването
на нови пазари. Защото, призната истина е,
че търговията и нуждата отъ размъна създаватъ линията на морския трафикъ, обаче,
веднажъ създадена и поддържана редовно,
тази линия открива нови хоризонти на експортната търговия, предизвиква нови и разнообразни прояви на морската транспортна
дейность, а, заедно съ това, и по-интензивно
движение на стоки и пжтници.
Значението на мореплаването, обаче, не се
изразява само въ екоиомическата роля, що изпълнява въ живота на народите. То има още
и големо политическо и социално значение.
Морякътъ, който плава по разни морета и
пжтешествува по разни страни, срЬща често
големи мъчнотии при упражняване занятието
си, които се стрЪми винаги да преодолее.
Съ това той привиква къмъ дисциплина и безстрашие, качества, които, въ случай на нужда,
го правятъ добъръ защитникъ на отечеството.
Народното знаме, което се развева на кормилото на кораба, вдъхва у моряците едно здраво
народно съзнание, което тъ проявяватъ при
много случаи, когато се намиратъ далечъ отъ
отечеството си. А самите кораби, които въ
мирно време служатъ като могъщо средство
за економическо влияние и проникване, въ
време на война идатъ да увеличатъ военната
сила на отечеството.
Най-после, на напредъка на мореплаването се длъжи възникването на редъ економически принципи и идеи, приложението на които е дало благотворни резултати въ економическия животъ на народите. Така, въ мореплаването възникнаха първите идеи на застраховката, която отпосле се разпространи
въ най-разнообразни форми въ другите отрасли на човешката дейность. Развоятъ на мореплаването предизвика възникването на идеята за първите дружества съ ограничена отговорность, разпространението на които създаде големи натрупвания на капитали и ко-
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лосални търговски предприятия. Въ морепла- | тия въпроси, до като, най-после, на 14 декемването най-напръдъ се приложи принципътъ i врий 1892 год. е билъ приетъ отъ Народното
на професионалния рискъ въ тежесть на ка- J събрание законътъ за съставяне Българско
питалиста, като се прие, щото ранения при търг. параходно дружество по Черно море,
злополука въ време на изпълнение служба- състоящъ се отъ следния:
„Чл. единственъ. Разрешава се съставята си морякъ да се лекува за сметка на притежателя на кораба. Най-после, мореплава- нето на едно Българско търговско парах. друнето спомогна по разни начини за сближение- жество, което ще се устрои и действува, съто на народите, и предизвика сключването гласно приложения къмъ настоящия законъ
уставъ."
на първите международни съглашения.
Тоя законъ е билъ обнародванъ въ „ДърИзобщо, грамадно е економическото и политическо значение на мореплаването : неговиятъ жавенъ вестникъ" првзъ месецъ януарий 1893
напръдъкъ въ една страна означава пораства- година, а пъкъ окончателното учредяване на
нето на нейната сила, на престижа й пръдъ дружеството е станало на 15 августъ 1893 говъншния свътъ и показва увеличаването на дина, когато е билъ избранъ първиятъ управъншната търговия и на народното богатство. вителенъ съветъ и назначенъ директоръ. МиОтъ тая гледна точка требва да се np-fe- моходомъ нека споменемъ, че първите опити
ценяватъ ползите отъ национално мореплава- за основаването на национално параходно
предприятие датиратъ още отъ епохата преди
не въ всека страна.
освобождението. Още пръзъ 1863 година
Основаването на Българското търговско па- български търговци въ Цариградъ еж. проектирали основаването на така нареченото параходно дружество и неговото управление раплувно търговско дружество „Провидение,"
съ основенъ капиталъ 12,500 лири турски,
въ двадесеть годишния периодъ.
разделенъ на 1250 акции по 10 лири едната.
Инициативата за основаването на Българ- Обявена е била дори и подписка за записското търг. парах. дружество е излезла отъ ване на акционери, като едновременно съ
града Варна, първото наше пристанище на това начинателите еж били ангажирали единъ
Черно море. Една група български търговци параходъ, нареченъ „Азисъ," за който еж
и обществени деятели въ градъ Варна, схва- били дали и известна пр-Ьдплата. Отпосле,
щайки ползата и значението на едно българ- вследствие неуспеха на подписката, не еж
ско параходно пръдприятие, презъ 1890 год. могли да събератъ изискуемия се основенъ касе събиратъ да обмислятъ въпроса въ град- питалъ и, заедно съ това, не еж могли да доския съветъ, свикани отъ тогавашния много- платятъ ангажирания параходъ. Внесената предзаслужилъ на града Варна кметъ М. С Колони. плата пропаднала и съ това се туря край на
Преди, обаче, да ангажиратъ капиталите си първия опитъ за учредяването на национално
въ това национално предприятие и преди да параходно предприятие.
определятъ началата, върху които ще требва
Инициаторите на Българското търговско
да се постави неговата организация, те еж
параходно
дружество презъ 1890 година, между
поискали отъ държавата да си определи отномногото
съображения
за неговото основаване,
шенията спръмо дружеството, а главно да гаеж
имали
предъ
видъ
главно експлоатацията,
рантира известенъ процентъ върху капиталите,
която
еж
вършили
разните
чужди параходни
вложени въ него, очевидно, мислейки, че безъ
държавната подкрепа то* не ще може да за- дружества, които еж обслужвали тогава българкръпне и напредне. За тая цель презъ ме- ското крайбрежие до Цариградъ, като еж присецъ юлий 1890 г. еж. били започнати прего- лагали произволно високи навла, както за извори съ тогавашното българско правителство, а носните и вносните стоки, тъй и за пжтницина 31 октомврий, сжщата година, е билъ подне- те, и които дружества еж държали тогава мои задгранични морски
сенъ въ градъ Варна адресъ на държавния глава, нопола на крайбрежните
1
съобщения
).
Тъй
че,
нуждата
отъ урежданетогава Н. Ц. Височество князь Фердинандъ I,
заедно съ едно „изложение за хода на делото то на редовни морски съобщения, както по
по учреждаване на Българското търг. пара- нашето крайбрежие, тъй и до Цариградъ, коиходно д-ство въ Варна." Била е образувана една то съобщения да улеснятъ и поевтинятъ транучредителна комисия въ градъ Варна при със- спорта, — е породила мисъльта за Българско
тавъ: Велико Христовъ, търговецъ, Кръстю параходно дружество.
Тъкмо въ периода на 90-те години у
Мирски, адвокатъ, Руси Матеевъ, тогава търговецъ-комисионеръ, а сега касиеръ на клона насъ се започна стопанския подемъ на страна Бълг. н. банка, Мйхаилъ Колони, градски ната. Въ това време железопжтните съобкметъ, П. А. Поповъ, Петъръ Енчевъ, дирек- щения беха оскждни и държавата бе веторъ на Бълг. н. банка и Ив. Мънзовъ, упра- че силно ангажирана въ постройката на повитель на митницата, която е требвало да важните железопжтни линии, които требваизработи проекто-устава на дружеството. Ко- ше да свържатъ черноморските пристанища,
мисията е започнала преговори съ правител- главно Варна, съ вжтрешните центрове и съ
ството, относително условията и началата, съ- столицата. Проектираше се сжщо и постройгласно които е требвало да се уреди друже- ката на черноморските пристанища Варна и
ството, въпросите за участието на държавата Бургазъ, които и въ последствие требваше да
въ предприятието и субсидията, която тя е
') До основаването на Б. т. п. д-ство монопола за крайтребвало да внася, за да се осигури неговия брежните съобщения по българския брегъ на Черно море
успехъ. Завела се е дълга преписка между е държалъ австрийския Ллоидъ, а за съобщенията съ Цариградъ и по-далечъ — сжщото дружество, заедно съ туручредителната комисия и правителството по ското
параходно дружество „Курджи" и др.
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се снабдятъ съ необходимите технически приспособления. ВСИЧКИТЕ ТИЯ постройки имаха
за Ц-БЛЬ да способствуватъ за стопанското подигане на България, което отъ своя страна
urbiue да предизвика интензивно движение на
стоки и пътници отъ вътрешните центрове на
страната къмъ черноморските пристанища и
обратно. Естествено беше въ тоя моментъ на
економически подемъ на страната, при разширение вътрешните й железопътни съобщения, да
се помисли и за създаването национална морска параходна служба, която требваше да дойде
като допълнение на функцията на нашите
железопътни съобщения и пристанища; българските параходи да разнасятъ по чуждите
страни, ако не всички, то поне значителна
частъ отъ произведенията, донасяни въ пристанищата по железниците отъ вътрешностьта на страната и обратно — пакъ българските параходи да донасятъ отъ чуждите
страни по-голъмата часть отъ суровите произведения и индустриалните продукти, които да
се разнасятъ вътре въ страната отъ държавните
железници. И ако тия хубави надежди на
инициаторите не можаха да се осъществять
напълно, ако българското параходно дружество не можа да развие своите превозни средства до степень, че да може да отговори напълно на нуждите и изискванията на нашата
морска търговия, то тоя неуспехъ требва да
си дири покрай недостатъците на неговата
вътрешна организация, още и въ ония обективни условия, при които е поставено развитието на всеко параходно предприятие въобще, и специално при нашитъ условия.
Българското търговско параходно дружество е организирано съгласно постановленията на неговия уставъ. Първоначалниятъ уставъ
на дружеството е претърпелъ неколко изменения, а именно:
1. Съ закона, гласуванъ въ IX-то Обикновено народно събрание, утвърденъ съ указъ
№ 63 отъ 2 февруарий 1897 година;
2. Съ уставните изменения, изисквани отъ
търговския законъ, утвърдени отъ Варненския
окр. съдъ съ опръделение отъ 24 августъ
1898 година;
3. Съ закона, гласуванъ въ ХШ-то Обикновено народно събрание, утвърденъ съ указъ
№ 2 отъ 8 януарий 1904 година и
4. Съ законъ, гласуванъ въ XIII Обикновено народно събрание, утвърденъ съ указъ
№ 144 отъ 25 мартъ 1907 година.
Споредъ чл. 3 отъ действуващия сега уставъ,
цельта на дружеството е „купуването и употреблението за морска навигация два или повече параходи, които ще свързватъ българските портове на Черно море помежду имъ
и съ Цариградъ, и да поддържа преки съобщения съ българските държавни железници.
Ако средствата на дружеството позволяватъ,
този кръгъ на навигация може да се разшири."
Въ първоначалния уставъ пасажътъ „и да
поддържа прЪки съобщения съ българските държавни железници" не е съществувалъ. Той е
билъ предвиденъ едва напоследъкъ, следъ като
нашата железопътна мрежа се разви, съ цель
да може да се създадатъ комбинирани тарифи за превоза между Българското търговско
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параходно дружество и държавните железници, та да може по тоя начинъ да се увеличи
морскиятъ трафикъ подъ български флагъ.
Съгласно чл. 9 отъ устава, дружеството се
субсидира отъ държавата съ ежегодна субсидия, за която ще говоримъ по-послъ.
Основниятъ капиталъ на дружеството, споредъ чл. 7 отъ устава, е 1,468,000 лева, разделенъ на 3,672 акции по 400 лева едната. Акциите съ именни и безименни. Отъ безименните 1,250 принадлежатъ на държавата, представляващи единъ капиталъ отъ 500,000 лева,
т. е. повече отъ */з на внесения капиталъ. Тия
1,250 акции даватъ на държавата право на
сто гласа въ общите събрания, упражнявани
посредствомъ специаленъ правителственъ делегатъ. Останалите безименни акции, принадлежащи на частни лица, нематъ право на гласъ.
Споредъ чл. 23 отъ устава, всеки акционеръ,
който притежава петь акции, има право на
единъ гласъ, но никой не може да има повече отъ десеть гласа и десеть друга по пълномощия, колкото и да е числото на неговитгъ
акции.
Тия ограничителни разпоредби, относително
правото за гласъ на акционерите въ общите
събрания, колкото и да съ основателни за едно
общонародно акционерно предприятие, каквото е параходното дружество, което требва
да си запази за винаги националния характеръ,
се считатъ като единъ същественъ недостатъкъ въ организацията на дружеството и като пречка за неговото добро управление.
Защото, поради големата разпръснатость на
останалите дружествени акции въ множество
дребни акционери, повечето притежатели на 1,
2, 3 и 5 акции, държавата, респективно правителството, съ своигЬ 100 гласа винаги е имало надмощие въ общите събрания и, при решаване на съдбоносни въпроси отъ управлението, е налагало оново решение, което е намирало за добре. При това положение, решенията на общото събрание въ повечето случаи не съ се явявали като изразъ на болшинството отъ акционерите.
Споредъ чл. 26 отъ действуващия уставъ,
делата на дружеството се управляватъ отъ
единъ управителенъ съветъ, състоящъ се отъ
шестима членове, избирани измежду акционерите по тайно гласоподаване отъ общото
събрание за три години, и отъ директора на
дружеството, който е по право членъ на управителния съветъ и има право на гласъ. Въ
състава на управителния съветъ по право влиза и правителствения делегатъ, тоже съ право
на гласъ. (Чл. 6 отъ устава.)
ВсЪка година въ общото годишно събрание излизатъ по старшинство двама отъ членовете на съвета, като се замъстватъ съ двама новоизбрани.
Споредъ чл. 32 отъ устава, управителниятъ
съветъ има най-широки права по управлението
на дружеството, по назначението на директора
и другите служащи и решава всички въпроси,
касающи се до текущигЬ сделки по експлоатацията на предприятието.
Като постояненъ контроленъ органъ при
дружеството функционира правителствениятъ
делегатъ.
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Споредъ чл. 6 отъ действуващия уставъ, j
правителството има право да контролира дъй- |
ствията на дружеството чръзъ свои органи.
Освънъ това, упражнява единъ постояненъ
контролъ чръзъ свой особенъ делегатъ, който
участвува въ заседанията на управителния съв-Ьтъ, съ право на гласъ, а въ общите събрания на акционерите, министрътъ на финансиите
може да определя друго лице, което да представлява правителството въ събранията на акционерите, вместо постоянния делегатъ. Постоянниятъ правителственъ делегатъ получава
заплата максимумъ до 7200 лева, определена
отъ министра на финансиите.
Характерни еж горните разпоредби, относително правото на министра да назначава
едно лице за постояненъ правителственъ делегатъ въ управлението на дружеството, а друго
— което да представлява правителството въ
общите събрания. Очевидно, тая разпоредба е
предвидена, за да се даде по-голема свобода
на министра за избора на лицето, което да го
представлява въ общите събрания и, за да има
възможность, при такива случаи, да назначава
и свое доверено лице, въ повечето случаи
НБКОЙ неговъ партиенъ съмишленикъ, който
би се явилъ като по-добъръ проводникъ на
неговите желания въ общите събрания.
Като върховенъ органъ въ управлението
на дружеството се явяватъ общите събрания,
редовни и извънредни.
Споредъ чл. 25, общото събрание одобрява баланса, гласува бюджета, произнася се по
покупката на параходи, по който въпросъ
правителството има решаващъ гласъ, решава
за увеличение на дружествения капиталъ и по
изменението на устава.
Това еж органите на управление и контролъ
на дружеството1). Зазабелезване е факта, че разпоредбите, относително правата и длъжностите
на управителния съветъ, директора и правителствения делегатъ, еж претърпели неколко пжти
изменения, не съ цель да се въведе известно
подобрение въ организацията на дружеството,
а съ огледъ къмъ това да се създадатъ условия за по-добро използуване дружеството и
неговите средства въ разни времена отъ изв-Ьстни партизански кржгове, близкостоящи до
властьта. Така, първоначалниятъ уставъ е съсредоточавалъ управлението въ ржцете на
директора — тоя е билъ централния органъ
на управлението. Съ измененията на устава
презъ 1897 година, властьта по управлението
минава всецело въ ржцете на управителния
съветъ, длъжностьта на директора се обезличава ; той участвува въ управителния съветъ
само съ съвещателенъ гласъ. Съ измененията
отъ сжщата година мандатътъ на управителния съветъ се намалява отъ 3 на една година, като всека година, е требвало да се произвежда нзборъ за новъ управителенъ съветъ. И
това положение е траяло до 1904 година, когато
мандатътъ се изменя пакъ на 3 години, съ постепенно възобновление на състава всека година, чръзъ излизането на двама по старшин*) Чл. 34 отъ устава предвижда избирането на провернтсленъ съветъ, обаче, тоя последииятъ се ограничава въ
проверката на сметките и инвентара и не е упражнявалъ
некакъвъ контролъ въ управлението.
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ство. Тъй сжщр въ първоначалния уставъ не
се говори нищо за функциите на правителствения делегатъ. Съ измененията отъ 1897
година се предвщгв нова разпоредба (чл. 26),
че въ управителния съветъ участвува и правителстзенъ делегатъ. До тая година послъдниятъ е участвувалъ само въ общите събрания,
като мандатеръ на правителството.
Съ последните измЪнения отъ 1907 година, функцията на правителствения делегатъ
става постоянна, плащана съ годишна заплата
и при това достатъчно бюрократична. Сжщевременно и длъжностьта на директора се издига по-високо; дава му се участие въ състава на управителния съветъ, съ право на
гласъ. Несъмнено, последните измЬнения на
устава отъ 1907 година, относително правата и длъжностите на управителния съветъ,.
директорската функция и правителствения делегатъ, макаръ и да не представляватъ всички съвършенства въ това отношение, все пакъ
могатъ да се считатъ като извъстенъ напредъкъ въ стремежа къмъ по-добро управление на дружеството.
При тая организация на дружеството, както
я очъртахме, естествено, не бе възможно да се
въведе едно напълно целесъобразно и добросъвъстно управление въ него, което да има присърдце интересите и напредъка на дружеството. Още отъ първите години на сжществуването му,се внесе партизанския духъ въ
управлението. Всеко правителство, като е дохождало на власть, е назначавало свой правителственъ делегатъ и, посрЪдствомъ него, въ
бждащето общо събрание е избирало свои партизани въ състава на управителния съветъ. И
наистина, ако се проагъдятъ промените, настанали въ управителния съветъ на д-ството
въ двадесеть годишния периодъ, ще се констатира, че дружеството е променило въ тоя
периодъ 14 нови управителни съвети, значи,
всЬки единъ новъ съставъ не е можалъ да се
задържи на управлението даже и две последователни години. Повечето отъ членовете на
управителния съветъ, които еж управлявали
до сега дружеството, еж принадлежали къмъ
търговското и адвокатско съсловие, а, освенъ
това, имало е избрани презъ 1896 и 1900 год.
за членове и двама учители отъ Варненската
девическа гимназия. Тия хора може да еж познавали добре своята професия, но малко еж
разбирали, какъ требва да се управлява едно
параходно предприятие.
Независимо отъ това, по-големата часть отъ
акционерите, които еж попадали въ управителния съвътъ, не еж били крупни акционери; следователно, като такива, тъ не еж имали и оная
заинтересуваность въ капитала, която се явява
като гаранция за доброто управление на акционерните капиталистически предприятия.
Сжщото може да се каже и за директорската длъжность. Презъ периода отъ 1894 —
1900 година дружеството е променило 4 души
директори, бивши чиновници въ разни държавни въдомства, които не еж имали що-годе
подготовка по параходното дело, а при това
не еж били и добри администратори. Отъ 1900
—1904 година дружеството не е имало титулярни директори. Презъ тия периоди дирек-
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торската длъжность се е изпълнявала алтернативно отъ разни членове на управителния
съвътъ, по-претенциозни въ това отношение,
като еж. се редували единъ слт>дъ другъ и които, макаръ и да не еж. били титулярни директори и да еж се занимавали предимно съ своето собствено занятие, като чиновници и търговци, еж получавали и заплата, за гдт»то еж
изпълнявали директорската длъжность на дружеството. Пръзъ 1904 година се назначи за
директоръ единъ чужденецъ, специалистъ,
бившъ капитанинъ отъ ромънската морска параходна служба, който напусна дружеството
пръзъ 1908 година доста дезорганизирано и
при едно силно нарастване на разходите. Огь
тая година до 1910 год. директорската длъжность се е изпълнявала пакъ отъ членове на
управителния съвътъ. Пръзъ 1910 се назначава за и. д. директоръ единъ бившъ учитель,
който е стоялъ до средата на 1911 година,
когато е билъ замъстенъ отъ сегашния директоръ, бившъ дългогодишенъ чиновникъ и
поддиректоръ въ Главната дирекция на железниците.
Значи, въ двадесеть годишния периодъ
дружеството е промънило 7 титулярни директори и 10 временни, изходящи отъ сръдата
на управителния съвътъ.
Това често мъняване на директорите, назначаването за такива разни случайно попаднали лица съ различна подготовка и съ разни
схващания и разбирания по работата, показва
какъ лекомислено се е гледало на директорската длъжность въ Българското търговско
параходно дружество. Въ едно параходно
предприятие, което представлява единъ твърде сложенъ механизмъ, директорската длъжность е централния технически органъ на управлението. Директорътъ трЬбва да има солидна научна и техническа подготовка; да
притежава обширни познания по економичнитъ и финансови въпроси, а главно да познава технически параходното дъло и всички
ония елементи, които образуватъ фрахтовия
пазаръ и обстоятелствата, които влияятъ върху него. И требва много да се съжалява, че
въ двадесеть годишния периодъ не можа да
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се намери подобно лице, което да даде една
правилна орнентировка въ управлението на
това народно предприятие.
По сжщия начинъ се е смънявалъ и правителствения делегатъ. Пръзъ двадесеть годишния периодъ еж се изредили единадесети
лица като правителствени делегати, огь които
трима еж били окржжнн управители, двама—
директори на Народната банка въ Варна, единъ
адпокатъ, единъ търговецъ, двама частни банкери, единъ инженеръ-технологъ, бившъ чнновннкъ въ Дирекцията на жел'ЬзницигЬ и
едннъ бнвшъ чиновникъ въ Министерството
на търговията.
При това често мъняване на лицата, които
еж вземали участие въ ржководеието делата
на дружеството, не е могло да се създаде въ
него едно стабилно управление и единство въ
всички ония мт>роприятия, които еж цълъли
неговото развитие и засилване. Това положение се е влошавало още повече и отъ обстоятелството, че въ управлението не еж попадали
свъдущи хора по параходното дъло.
Фактически дружеството се е управлявало
до сега отъ известни правителствени кржгове,
които въ общите събрания еж могли да избиратъ свой управителенъ съвътъ, съ помощьта на стоте гласа на правителството. Малцина
съзнателни акционери, желающи искрено напредъка на дружеството, еж могли да попаднатъ въ неговото управление, а пъкъ да еж
успъвали такива да се избератъ въ съвета, не
еж могли да се проявятъ, вследствие на партизанския духъ, загнЬзденъ въ него. Едва въ
последно врЬме се забълЪзва едно по-високо
схващане задачитЬ на управителния съвътъ,
както отъ страна на правителствените кржгове, тъй и отъ страна на акционерите, като
започнаха да избиратъ въ състава па съиЬта
ио-добрЬ подготвени и свъдущи по дЬлото
лица и съ по-голЬмь иптересъ къмъ добрия
напрЪдъкъ на дружеството, изходящи отъ
сръдата на no-крупните акционери.
Какъ се е отразила досегашната система
на управление върху дружествените операции
и резултатите отъ техъ, това ще разгледаме
въ следните отдели на тая статия.

СТОПАНСКИ ОБЗОРЪ.
f\) ВжтрЬшенъ.

и търговската o6Mt.ua пръдъ една страшна, пълна
съ разрушителни сътресения, нензвестность. ГолеКонференцията на търгов.-индустриапнитЪ мите бедствия, преживени въ последствие на балканската война, причиниха обща търговска и стокамари въ София.
панска остра криза въ всички краища на държаваРазвиващите се политически събития наложиха та. Късното реализиране на последния държавенъ
разрешаването крупни стопански въпроси, които заемъ компрометира силно паричния ни пазаръ.
не можеха да останатъ незабълЪзани отъ търговско- Отъ тамъ появата на ненормални камбиялни курсоиндустриалнитт; камари въ страната. По този по- ве, конто стесняватъ силно търговската ни междуводъ, тия последните си устроиха една среща, ре- народна обмена. Къмъ това дойде да се прибави и
зултатъ на която е следното изложение, отправено общоевропейската война, а тя разтревожи населедо г-на Министра-Пртздседателя и до г-да министри- нието и парализира всеко нормално търговско двите на търговията, промишленостьта и труда, на фи- жение. Като връхъ на всичко това, дойде и запрещението на износа, което пресече какъвто и да
нансиигв и на правоеждието.
Тежкото финансово и економическо положение, било притокъ на злато въ страната. При тоя редъ
въ кое го се намираше страната въ надвечерието на на нещата, посрещането паричните задължения на
европейската война, постави стопанския животъ търговците беше безусловно невъзможно и щеше

Стр. 62.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

да докара непоправими злини и сътресения, които
биха засегнали стабилностьта на всички наши търговски сдълки. Но това положение, което мотивира
въвеждането на мораториума, за жалость, си остана не само неизменно, но то още повече се влоши
поради: невъзобновяването на износа; слабата тазгодишна реколта; неизплащането още реквизицията; постоянния сграхъ, който цари вследствие неизвЬстностьта прЬдъ страшно развиващата се обща
война, — война, която е снръла всеко движение,
всЬка инициятава за работа и нормаленъ животъ.
Делегатите на търговските камари, събрани въ
София, за да размФ.нятъ мисли върху положението,
намиратъ, че изпълняватъ свой единъ дългъ, като
идатъ, преди всичко, да подчертаятъ крайно повелителната нужда отъ закона за мораториума, нужда неизбежно наложена отъ настжпилите неимоверни тежки условия, които страната преживева и, главно,
отъ върховните интереси, както на страната, така
и на населението, което и безъ техъ е вече много
уморено и едва бе започнало отъ малко-малко да
се поокопитва и да заздравява тежките морални
и материални рани отъ скорошното минало на освободителната война.
Заедно съ продължаването срока за мораториума, което продължаване требва да бжде още
отъ три месеца, необходимо е да се направятъ
следните корекции на закона:
1. Продължаването срока да бжде съ уговорка, че Министерскиятъ съвЪтъ, по предложение
на надлежния /линистъръ, има право да продължи
отново мораториума, както и да го отмЪни напълно или частично и по-рано, но слЪдъ като изслуша по това мн%нието на търговските камари.
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всички свои задължения, които той требваше последователно да издължава на разни дати въ продължение на времето, прЬзъ което е траялъ мораториумътъ, и, по такъвъ начинъ, много полици ще
бждатъ протестирани и много търговци обявени въ
несъстоятелность. Когато, ако ли задълженията се
плащаха последователно, всеки ще може да посреща задълженията си. Да се задължатъ търговците
да се изплащатъ въ първите дни, следъ вдигането
на мораториума, ще имъ причини трудности, тъй
като веднага слЬдъ възстановяването на нормалните
времена, търговията все още ще се намира подъ
влиянието на изминалите се ненормални събития, и
би било необходимо да се даде единъ срокъ отъ
неколко десетки дни следъ вдигане на мораториума,
отъ когато да почнатъ изплащанията, както бе случая съ стария мораториумъ, при който изплащанията почнаха 45 дни отъ вдигането му.
3. Требва да бжде изрично постановено въ
закона за мораториума, че послЪдниятъ не прЪчи
на кредитора да вземе охранителни мерки противъ
длъжника. Германия е наредила административенъ
надзоръ върху тия сделки. Безъ такава изрична
уговорка въ закона, дава се възможность на недобросъвестни длъжници да отчуждаватъ имотите си
и да ощетяватъ съ това кредиторите си.
4. Да се уговори изрично въ закона, че процента на пиувитЬ не може да бжде позишзванъ
вънъ отъ договорната лихва преди мораториума.

Това пояснение на закона се налага поради обстоятелството, че много кредитни учреждения и лица,
непосредствено преди обявяване на мораториума, покачиха на своите длъжници процента на лихвите и ги
поставиха съ това въ тежки условия, предвидъ на
Тия нововъведения се налагатъ поради възмож- невъзможностьта да се отзоватъ на задълженията
ностьта, че може обстоятелствата да наложатъ, си и се избавятъ отъ такива нови тежки лихви. Тървънъ отъ това продължение отъ три месеца мора- говските камари получиха маеса оплаквания отъ таториума, отново продължение въ такова време, ко- кива покачвания на лихвата, и турянето край на тагато Народното събрание не заседава, за да гла- кива злоупотребления, отъ страна на разни кресува такова предложение; досежно изслушването дитни учреждения и банки, съставлява единъ немимнението на търговско-индустриалните ни камари нуемъ дългъ на нашия законодатель.
5. Процентътъ на лихвата за международните пла— то е за да се даде възможность на правителството да се осветли по правилно по такава една тежи да се фиксира въ закона максимумъ 6 °/о.
сериозна материя отъ най-компетентните по тоя
Безъ това строго определяне размера на лихвъпросъ учреждения — търговско-индустриалните вата, дава се възможность на некои наши банкови
камари.
учреждения да събиратъ 8, 9 % дори и повече
2. Мораторниять интервалъ требва да се n p t лихва, като този размеръ те произволно опредЬсмЪта по отделно за всеко задължение, а не всичлятъ, съответно местния лихвенъ курсъ, а не като
ки задължения да ставатъ изискуеми въ единъ и сж- оня въ страната, за дето се извършватъ платежите.
щи день.

Законътъ за мораториума отъ 26 юлий т. год.
не определя изрично, кога ставатъ изискуеми паричните задължения, които се ползуватъ съ мораториума : да ли гЪзи задължения ставатъ отъ датата
на изтичане мораториума, или всеко задължение
става изискуемо толкова отъ своя падежъ, колкото
е траялъ мораториумътъ. Този въпросъ беше правилно разрешенъ съ продължение мораториума съ
закона отъ 17 декемврий 1912. год., като бе
уговорено, че всички парични задължения требва
да получагъ отсрочка съ толкова дни подиръ падежа си, колкото еж се изминали отъ 17 сепгемврий 1912 год. до 45-ия день, следващъ отъ датата на публикацията въ „Държавенъ вестникъ"
заповедьта за обща демобилизация. Ако се остави
сегашниятъ законъ за мораториума безъ това допълнение, той ще се отрази много зле върху търговията ни и търговския кредитъ, тъй като въ
единъ день търговецътъ не ще може да издължи

6. Лицата, които получаватъ заплата въ пъленъ
размеръ за своя личенъ трудъ, да се не попзуватъ отъ мораториума.

Даденото съ сега действуващия законъ право
на нетърговци, на чиновници и служащи, изобщо
на лица, получаващи заплата за своя личенъ турдъ,
не се оправдава съ никоя нужда, нема никакво разумно основание. Всички тия лица иматъ своята нормална работа, изкарватъ съ своя личенъ трудъ прехраната си, следователно, нема положително никакви оправдателни причини, за да се освобождаватъ
отъ изплащане задълженията имъ презъ време на
мораториума. Другь би билъ въпроса, ако страната
се намираше въ война и тия хора беха подъ военно знаме. Въ такива само извънредни обстоятелства
ползуването съ правото на мораториума би имало
своя raison d'etre.
7. Мораториумътъ да не дава отсрочка за изплащане наемите. Нищо не оправдава даването отсрочка за изплащане наемитъ при днешните обстоя-
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телства. Наистина, стариятъ мораторнумъ даваше
такава отсрочка, но то беше резултатъ на Boiiiiara,
по-гол^мата часть отъ наемателите се намираше тогава на война, както сега и въ Франция се дава такава отсрочка, но тя се дава само за ония, кои го см
повикани подъ военно знаме. Защо, напрнм., да се
дава такава отсрочка на едннь дьржавенъ или общественъ чйновникъ, който си получава редовно заплатата и има възможность редовно да плаща наема си? Да се дава отсрочка за изплащане наемнН;,
когато нЪ.ма обща мобилизация, ще рече, да се възпитава обществото въ нередовность и безгрижносгь
къмъ своите най-обикновени задължения.
Положението на страната е опасно. НензвЪстностьта отъ развиващите се събития е мжчнтелна,
ресурсите на оборотните капитали — прФ.сушенн,
банките еж с п р ^ и кредитните си операции, почти
всички фабрични заведения до минимумъ ограничиха своето производство по липса на сурови материали, кредитни средства и търсене; занаятчийството, по езиците причини, сжщо ограничи работата си, търговци, индустриалци и занаятчии, отрупани съ наеми, тежки данъци и други разноски, не
еж. въ положение да посрещатъ задълженията с и ;
строителното дъло тоже е спрено, съ една речь, всекакъвъ търговски и финансовъ животъ днесъ е
спрълъ и, следователно, налага безусловно продължението закона за мораториума отъ 26 юлий т. г.
съ указаните по-горе изменения и допълнения, за
да се предотврати отъ страшна катастрофа социалния и стопански животъ на страната.

По въпроса за износа.
Международната търговия е основата, върху която почива всЬко народно стопанство: изнасяп. се
произвежданите въ страната продукти, за да бждатъ внесени, въ замг.на на тЪхъ, производствата
на останалитЬ страни, огь кои го местната консомация има нужда. По този начинъ се постига едно
взаимно удовлетворение на нуждите, една мирова
размьна на стопански блага, коя го така характеризува съвременния стопански строй. По силата на
условията, въ които България е била поставена да
се развива, тя е страна предимно земледелческа.
Въпреки безспорните yenfexn, които нейната индустрия отбелезва, тя продължава да задоволява своите нужди въ големъ размеръ съ чужди фабрикати.
Тази размена на сурови продукти съ обработени
материали е толкова по-благоприятна за пасъ, колкото износътъ отъ страната е по-голе.чъ. Разликата,
която остава въ повече като нашъ активъ, е найздравата основа на едно широко национално благоденствие. Безъ този позитивенъ търговски ба.кшсъ,
страната, напротивъ, е изложена, ако не на стопански катастрофи, то сигурно на регресъ. Ето защо,
на всички наши управници и въ всички времена,
една отъ най-големите задачи е била да насръдчаватъ
износа. И успехи въ тази насока еж, безспорно, постигнати. Ала, когато странатасе намираше въ най-големъ
разцвътъ, при забележително усиленъ стопански развой, дойдоха крупните политически събития презъ
1912 — 1913 год. и, като отвлекоха вниманието на
работното население въ съвсемъ друга насока, поставиха една нежелана преграда на този просперитетъ.
Устоялъ съ забележителна твърдость на всички
несгоди, преживелъ сравнително спокойно щастието
и нещастието на своето отечество, българинътъ, като остави пушката, наново и съ удвоена енергия се
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залови за работа. II както той б е достоень борець
на бойното поле, така н въ областьта на мнрнаьч
стоплнека леиность, се оказа отлнчень раоотннкь.
Благодарение на неговата устойчивост!., е ж т е е т у ваха вече много изгледи, какво in» кратко време
стопанските загуби огь днЬгг. дьчготрайнн пойни me
бждагъ възстановени и България наново ще наеме
завидното си положение което имаше прГ.дн тьхь.
За нещастие, обаче, развили ri> се вь Епрона политически събития дойдоха да поирЬчагь на това. Паниката на първнтг, дни засегна и насъ и прьлъ
страхът ь на нензвг.аиостьта, правителството се вид!,
принудено да вземе мг.рки, коию nkilvxa да лапалягь страната огь възможни опасности. Една огь
тези мерки е и забраната на износа.
Макаръ привърженици на свободнзта търговия,
търговско-индуегриалните камари се пакъ еж по
принцииь съгласни съ положението, че при даденн условия, когато това се налага отъ общественитЬ интереси, могатъ да се взематъ известни
ограничителни мерки. Тия мерки, обаче, е желателно да бждатъ свеждани до границите на необходимостьта, до най-належащия минимумъ. Иначе,
те преставатъ да бждагъ целесъобразни и, вместо
полза, принасятъ само вреда.
Имайки това становище, търговско-индустрналните камари намирагь, че съ забраната на износа,
въ какъвто размеръ и по какъвто начинъ тя е наложена огъ почитаемото правителство, не се постига напълно цельта, която може да бжде прЪдмегь
на една подобна мърка. Забраната има своето едничко
и върховно оправдание въ оиасностьта, да не би
България да бжде изложена на гладъ. Ето защо,
тя требва да се простира само ньрху артикули,
конто upt.KO засЬгатъ прехраната на населението,
които еж HI. недостатъчно количество, или, въ случай на изчерпване, не биха могли да бжлагъ наново набавени. Забраната, обаче, не е ограничена
ш. тия рамки, които нуждите на страната, може ла
се приеме, че налагать, поради тона гЬ имлгь споите
отрицателни резултати, конто обнипК иаролосго*
папски изисквания налагам, ла бждягъ отстранени.
А това ще стане, като се освободи износа на всички ония артикули, за които съ иоложнтелность може да се установи, било че не еж необходими за
изхранването или за дру|и належащи нужди на страната, било че съ такива количества, които и при
свободенъ износъ биха били достатъчни да задоволягь и нл:1-го.1кмата възможна консомация.
За по-пълно и точно обясняване на нашето становище, ние изброяваме по-долу тия артикули, за
износа на които намираме, че народостопанскигЬ
Hiiiept'cii на България ни налагатъ да се застживаме,
съ обозначение цените, които тЬхниягъ износъ е
представлявал!, през ь последнята нормална 1911 г.:

Стойность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Кукурузъ
Просо
Бобъ
Трици и ярма за добитъкъ
Брашно пшенично
Овни и кочове
Овце
Волове
Биволи
Биволици
Крави
Кокошки

39,534,199
530,427
6,165,499
2,619,180
13,650,412
2,494,449
1,260,144
1,127,287
162,810
216,350
87,665
469,467

лв.
„
„

.
,
„
,
я
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13. Гжски
449,258
14. Гайтанъ вълненъ, всЪкакъвъ видъ 938,113
15. Вълнени сукна и платове небоядисани
17,351
16. Вълнени
„ „
„
боядисани
80,351
17. Дървени вжглища
210,956
18. Овощия пресни и плодове; сливи
сушени, попарени, пушени, печени, варени и пр.
144,357
19. Орехи
317,616
20. Агнешки кожи сурови
1,783,246
21. Ярешки
„
„
856,662
22. Кози
„
„
235,256
23. Овчи
„
„
92,891
24. Заешки
„
„
66,756
25. Лисичи
„
„
50,464
26. Кашкавалъ
3,119,293
27. Сирене обикновено
894,141

„
„
„
я

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
,,

Всичко 77,574,620 лв.
Всичко това еж, наистина, продукти, имащи
известна връзка, кои повече, кои по-малко, съ сжщественигЪ нужди на страната, ала все пакъ отъ
това не произтича едно неоспоримо оправдание на
наложената върху гЬхния износъ забрана.
Какъ може, напримЪрь, да се оправдае забраната на царевицата, боба, просото и триците ?
Царевицата и бобътъ дадоха тази година една
отлична реколта, както въ качествено, така и въ
количествено отношение. Знае се, отъ друга страна, че тия два артикула еж предназначени прЪдимно за износъ, особено царевицата, отъ която
само една малка часть може да бжде обектъ на
вжтрЪшната консомация. Просото, сжщо така, е
предназначено да задоволява повече чужди, отколкото местни нужди. А триците, съ които големите наши експортни мелници не знаятъ какво да
започнатъ, еж единъ голЪмъ товаръ за гЬхъ и неизнасянето имъ е явно и безполезно опропастяване
на не малко национални стопански блага. Какви
нужди иматъ да задоволяватъ т-fe, когато опитътъ,
безспорно, е доказалъ, че само една малка часть
отъ тъ-хъ е нуждна за страната и напразното имъ
опропастяване ще спаси ли България отъ гладъ?
Сжщото може да се каже и за суровите кожи
отъ дребенъ добитъкъ: агнешки, ярешки, кози и
овчи. Като не еж прЪдметъ на обработване въ страната и служатъ повече за луксозни цътш, каква
нужда има да се забранява износътъ имъ?
Кашкавалътъ и сиренето еж два артикула отъ
прътолъма важность за нашата търговия съ източните пазари. Приготовлявани по особенъ начинъ,
съ огледъ на изискванията на местата, дъто се пласиратъ, rfe не могатъ да намерятъ подходящъ пазаръ въ страната. При това, гЬ се добиватъ отъ
материали, за които България никога не' ще почувствува недостигъ. При това, производителите еж
готови да запазятъ за местната консомация, подъ
държавенъ контролъ, цялото онова количество, което би имъ се посочило. Съвместно ли е тогава съ
интересите на народното стопанство, да не се позволява износътъ на тия артикули и, ако той се позволи, би ли била изложена България на гладъ?
Както уважаемото правителство намери, че е
съвместимо съ интересите на страната да се изнасятъ яйца, търговско-индустриалните камари еж на
мнение, че може и требва да се позволи износътъ на
живи птици — кокошки и гжски — източникъгь на
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които никога не ще се прЬкж^не. Не требва да се заi бравя при това, че, както яйцата, така сжщо кокошките и гжеките, еж отъ големо значение за дребното
стопанство на нашия земледелецъ. Те му даватъ
| единъ страниченъ доходъ, отъ който той извлича
', голема полза, още повече въ такива трудни времена.
Необосноваема е забраната върху некои текстилни произведения, като гайтанъ, пояси, финни
вълнени платове за дрехи, които не могатъ да бждатъ използувани за военни цели. Гайтаните и поясите и безъ това еж предназначени за износъ, а
за финните вълнени платове сега е време да си
пробиятъ пжть въ турските пазари.
Дървените вжглища; орехи, бадеми и сливи,
въобще плодове; афионътъ, единъ новъ артикулъ
за нашия износъ, сжщо така нема защо да бждатъ
задържани въ страната.
Едно особено место заематъ брашното и огоения
добитъкъ. Мелничната индустрия е една отъ найкрупните въ страната. Тя заслужава най-големото
внимание на държавата и всичката нейна подкрепа,
а експортните мелници, при сегашното положение,
прекарватъ една застрашителна криза. Те еж почти
спрели работата си. Търговско-индустриалните камари, които иматъ предвидъ, че числото на тия
мелници не е много големо и че техното максимално производство възлиза на около 45 вагона
въ денонощие, намиратъ, какво не ще е застрашително за прехраната на страната, ако би се
разрешилъ износътъ и на брашно, въ краенъ случай,
като се определи единъ максимумъ за всека мелница, пропорционално на нейното производство.
Има, освенъ това, заварено брашно, което е било
приготвено по специаленъ типъ за износъ. Това
брашно сега е изложено на развала, защото не
може да намери пазяръ въ страната. Поне за него
не би требвало да се правятъ никакви мжчнотии.
Подобенъ е случая съ огоения добитъкъ. Има специални предприятия, които се занимаватъ съ огояването по особенъ методъ на рогатъ добитъкъ,
предимно волове, предназначенъ за турските и
италиански пазари. На тия предприятия би требвало да се позволи да изнесатъ количествата огоенъ
добитъкъ, който забраната е заварила въ техни
ржцЬ. Съ това прехраната на страната не ще се
изложи на опасность и интересите на тия предприятия ще бждатъ запазени.
Всичките тия артикули еж дали пр Ьзъ 1911 година единъ износъ на стойность около 77 милиона лева. Ако техниятъ износъ сега се разреши,
размерите му ще бждатъ, по силата на обстоятелствата, ограничени, ала все пакъ съ положителность може да се очаква, че въ кратко време въ
страната биха могли да се внесатъ 15 — 20 милиона лева. Тази сума ще е достатъчна, за да консолидира положението на вжтрешния париченъ пазаръ.
За този частиченъ износъ, търговско-индустриалните камари намиратъ, че е техенъ дългъ
да се застжпятъ. Това те правятъ, като изхождатъ
отъ народостопанските интереси на страната, която
преживвва сега една широка економическа криза.
Всека дейность почти е спрела, а положението не
е отъ естество да налага това по необходимость.
Съ целесъобразни мерки би могло да се влее една
съживителна струя въ стопанския животъ на страната, безъ да се предизвика каквато и да било
опасность. Една отъ тия мерки е вдигане забраната на износа на гореизброените артикули.
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По закона за опрЪдЪпяне продажната
ц£на на съестнигЬ предмети.
Въ редицата отъ мерки, които почитаемото
правителство взима за опазване обществените интереси, важно место заема закона за определяне
продажната цена на съестните и др. предмети отъ
първа необходимость презъ време на обществени
кризи и бедствия. Колкото необходимъ и обоснованъ съ една здрава социална подкладка, толкова
този законъ дойде да предизвика едно положение,
каквото той най-малко е целилъ. Вместо да създаде едно общо задоволство, едно легално запазване
интересите на всички съсловия, той предизвика редица нежелателни инциденти. Опитътъ показа, за
жалость, че въпросниятъ законъ не е билъ достатъчно добре обмисленъ и поради това не е можалъ
да налучка най-целесъобразния и подходящъ пжть
за осжществяване гонените съ него замисли.
Причината за това се крие предимно въ процедурата по определяне цените, която закона предвижда.
Търговско-индустриланите камари еж, преди
всичко, очудени отъ обстоятелството, че закона ги
напълно изключва отъ участие въ тази работа.
Решаващъ гласъ иматъ изключително общинските
съвети, а сътрудничеството на финансовата власть,
което законътъ предвижда, е цела фикция, защото въпросите се решаватъ по вишегласие и, като
така, единъ финансовъ началникъ фактически нема
никаква възможность да повлияе въ едно или друго
направление. А що се отнася до компетентностьта
на общинските съвети да решаватъ безапелационно
въпроси отъ толкова деликатно естество, тя въ
много случаи може да бжде основателно оспорвана.
Нецелесъобразно, на второ мъхто, е да се даватъ права и на най-малките общини, когато rb,
въ никой случай, не ще могатъ да бждатъ съответно използувани. Защото, какво може да направи
общинскиятъ съв-Ьтъ на една третостепенна община,
когато се знае, че тя е въ пълна зависимость отъ
близкия големъ економически центъръ, посредствомъ който тя извършва своя стокообменъ. Ето
защо, много по-уместно би било, определянето на
цените да става отъ комисии въ вносните пунктове и въ главните производителни центрове на вжтрешностьта, отъ които цени другите общини да
изхождатъ, като прЬсмътатъ транспортните разноски по техъ. Тази работа би се най-целесъобразно
извършила отъ комисии въ седалището на търговско-индустриалните камари съ следния съставъ: постоянното приежтетвие на общината, а не целия
общински съветъ, окржжния управитель, финансовия началникъ и единъ представитель на търговско-индустриалната камара. Такъвъ единъ съставъ
би ималъ всичката възможность най-съвестно да
проучва въпросите и да работи напълно въ духа
на закона, като безпристрастно ще гледа да пази
интересите на всички обществени слоеве. По този
начинъ само би се най-подходящо реализувала основната задача на законодателя, ето защо търговскоиндустриалните камари прЬпоржчватъ на почитаемото правителство да измени въпросниятъ законъ въ
смисъль на гореизложеното.
По закона за реквизицията.
При прилагането на закона за реквизицията по
освободителната война се констатира, че той съдържа редъ недостатъци, които требва да се
е
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махнатъ, за да не би при единъ новъ позивъ
за реквизиция държавата да претърпи неуспехъ.
Върху нуждата отъ една ревизия на този законъ
се изказаха всички търговско-индустриални камари.
Съ удоволствие ние се научихме, че и Военното
министерство е съзнало и приготвило новъ единъ
законопроектъ за реквизицията, който намЬряна да
внесе на разглеждане въ сегашната редовна сесия
на Народното събрание. Предвидъ важния характеръ на този законопроектъ отъ стопанско гледище,
ние намираме за нуждно да Ви помолимъ, Господине Минйстре, да наредите потребното, за да се
изпрати по единъ екземпляръ отъ законопроекта до
всички търговско-индустриални камари, за да го
прегледагь и дадатъ своето мнение по него, а съ
туй нема, освЪнъ да се помогне за изработването
на едннъ по възможность най-пъленъ законъ за
реквизицията, законъ, отговарящъ на местните условия и нужди. Ние мислимъ, че би било уместно,
ако този законопроектъ се внесеше въ Народното
събрание, следъ като дадатъ по него своите бележки и мнение търговско-инлустриалните камари.
По закона за изплащане реквизицията.
Правителството, въ желанието си да улесни населението въ неговите парични нужди, се погрижи
съ законъ да ликвидира реквизицията, иубликуванъ
на 13 августъ т. г. въ брой 181 на „Държавенъ
вестникъ".
Съ този законъ, наистина, държавата пристжпва къмъ изплащането на всичко, взето за нуждите
на войската отъ 17 септемврий 1912 год. до 1
августъ 1913 година въ пределите на царството и
въ отстжпените на Ромъния територии. За прилагането на този законъ ще трЬбва да се изработи
особенъ правилникъ. Нуждите на търговците, индустриалците и занаятчиите за по-скорошното прибиране на дължимите имь отъ държаната суми срЬщу реквизицията, еж извънредно голЬми, когато не
е сжщото за селското население, на което еж реквизирани земледелчески произведения. Първите
иматъ реквизираните имь стоки доставени една голема часть на кредитъ, а друга отъ собствени
тЬхни капитали. По този начинъ техните парични
оборотни средства еж имобилизирани въ реквизицията и отнета имъ е възможностьта да продължаватъ нормално своята работа. Като е така, ние Ви
молимъ да наредите да се приготви и обнародва
въ „Държавенъ вестникъ" часъ по-скоро предвидения въ чл. 16 на закона за изплащане на реквизицията особенъ правилникъ и да се почне изплащане реквизицията първо на търговците, индустриалците и занаятчиите, които иматъ спешна
нужда отъ парични средства и, ако държавата въ
тоя моментъ нема средства да изплаща въ брой,
то нека имъ изплати за сега известна часть въ държавни облигации, съ което все ще ги улесни доста
чувствително въ техните належащи нужди.
Като Ви представляваме всички тия наши искания, толкозъ лоялни, основателни и навременни,
искания, удовлетворението на които ще помогне
по ефикасенъ начинъ за запазването кредита и солидностьта на търговско-промишлення светъ и даване единъ по-имиулзивенъ животъ въ стопанството и търговията на страната изобщо, ние Ви молимъ най-убедително, Господине Минйстре, да направите всичко възможно, за да добиятъ тЬ пълно и
навременно удовлетворение.
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Б) Външенъ.
Значението на Турция въ

всемирното

стопанство.
Отъ както се тури край на балканските войни,
Турция съставляваше центъра на търговско-политическигЬ разисквания въ Европа. Уреждането на
обърканите й отъ войната финансии, увеличението
на вносното мито, въвеждането на разни монополи,
преминаването отъ адвалорна къмъ специфична
митническа тарифа, облагането на чужденците съ
данъкъ темето (за занятие), проектираните големи
обществени постройки, стремлението на великите
Сили да си създадатъ по-големи области на влияние въ Мала-Азия, а въ последно време и вдигането на капитулациите, — всичко това живо интересуваше европейските държавни канцеларии и
общественото мнение. Но войната, въ която Турция се ангажира, спира досегашния обикновенъ ходъ
на развитието, и разрешението на всички поменати въпроси ще зависи отъ разрешението на главния въпросъ — въпроса за сжществуването на турската империя следъ войната.
Въ следните редове ще се опитаме да изложимъ, какъвъ общъ интересъ представлява Турция
за другите държави, какво е нейното значение въ
всемирното стопанство.
Турция, споредъ Gustav Herlt *) е особено свързана съ стопанството на другите държави и то
чрезъ нейното географическо положение, чрезъ
нейното държавно-правно положение спремо великите сили, чрезъ владението на светите места на
три всемирни религии и, най-после, чрезъ възпитателната дейность въ нея на чужденците.
I. Каква роля играе Турция въ всемирното стопанство съ географаческото са положение, видехме въ 1912 г., когато се затвориха Дарданелите за неколко седмици презъ време на турскоиталианската война. Отъ двете страни на Дарданелите се натрупаха масса параходи, които не можаха да продължатъ пжтя си; търговията между
страните на Черно море и страните на Средиземно
море и Западна Европа почти съвършено спре.
Най-много пострада Русия отъ прекжсването на
износа на зърнените храни; значителни загуби понесоха, обаче, и Ромъния, и България. Най-силно
почувствуваха това у насъ експортьорите на храни
отъ Варна и Бургазъ, особно тия, които имаха
натоварени параходи, спрели предъ Цариградъ, въ
които храните грозеха да се повредятъ. Цените
на зърнените храни претърпеха тогава силно спадане въ страните на Черно море и силно повишение въ Западна Европа. Тъй като параходите, които товареха храни, носеха обратно вжглища, затварянето на Дарданелите се отрази зле и върху английската търговия съ вжглища, и пристанищата на
Черно море и тия по източните брегове на Средиземно море, които употребяватъ английски вжглища, рискуваха да останатъ съвършено безъ такива. Даже турската военна флота беше привършила английските си вжглища.
Всемирно-стопанското значение на Дарданелите
се отразява най-добре въ политическото значение
на СЖЩИГБ. Въпросътъ за Дарданелите е една главна
*i Gustav Herlt, Die Turkei in der Weltwirtschaft, въ
„Weltwirtschaftliches Archiv", Juli 1914; по него е съставено
и горното изложение.
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съставна часть на тъй наречения източенъ въпросъ.
Становището на великите сили по него е различно,
съответно на техните особени интереси. Русия е за
свободното минаване на Дарданелите, т. е. да не
се затварятъ за търговските параходи и въ военно време. Тя нема, обаче, нищо противъ, ако
Дарданелите останатъ затворени за чуждите военни параходи откъмъ Егейско море; преминаването на руските военни параходи презъ т/Ьхъ
требва, обаче, да бжде винаги свободно. Други велики сили иматъ, отъ друга страна, интересъ да
бжде забранено минаването именно на руските
военни параходи отъ къмъ Черно море. По тоя начинъ, въпросътъ за Дарданелите става политически
въпросъ на сила и той ще бжде разрешенъ споредъ желанията на оная държава или държавна
групировка, която се окаже по-силна.
Твърде трудно е да се раздели стопанската
страна на дарданелския въпросъ отъ политическата.
Да се обявятъ Дарданелите свободни за търговските параходи, а да се затворятъ за военните, е,
при днешното положение на военната техника, невъзможно. Крепостите по двата брега на Дарданелите не еж достатъчни да предотвратятъ преминаването на една военна флота; това могатъ да
сторятъ само мините въ водата. Тамъ, кждето има
поставени мини, обаче, не могатъ да се движатъ
и търговски параходи. Горнята цель би могла да
се постигне само чрезъ неутрализиране на Дарданелите, т. е. всички държави да се задължатъ да
не пущатъ презъ Дарданелите военните си параходи. Подобно неутрализиране, обаче, не представлява никаква гаранция за това, че, въ случай
на война, то ще бжде спазвано. Съблюдаването на
неутрализирането ще требва въ края на краищата
да се наложи чрезъ силата на оржжието и така
идваме пакъ до мините.
Отъ по-малко всемирно, стопанско значение, отколкото Дарданелите, е разположението на Турция
между Средиземно море и Персийския заливъ.
Отъ стари времена сухоземнпятъ пжть отъ Средиземно море за Персийския заливъ минава презъ
Сирия и Месопотамия; отъ отварянето на Суезкия
каналъ, обаче, той съвършено изгуби некогашното
си значение и сега служи собствено само за телеграфически съобщения. Но скоро време, той пакъ
ще ночне да добива значение. Багдатската линия
ще свърже Средиземно море (Александрета), Мраморно море (Хайдаръ-Паша) и Персийския заливъ;
тя нема да има гатЬмо значение за превозъ на
стоки, но сигуръ ще добие голема важность за пжтническата и пощенска служба.
Построяването на едно премо съобщение между
Средиземно море и Персийския заливъ отдавна
занимава англичаните. Въ 1833 г. английскиятъ генералъ Chesney предприе изучването на една железопжтна линия, изхождаща отъ Александрета, и въ
Англия се живо пропагандираше за една „Euphrates
Valley Railway." Линията требваше да отива отъ
Александрета до Ефратъ и отъ тамъ да върви по
течението му. Въ 1892 г. повторно се изучава тази линия, но не можа да се оежществи; построи
се германската багдатска линия. Последнята, обаче,
не отива направо отъ Горня Месопотамия за Персийския заливъ, а заобикаля твърде много презъ
Мосулъ.
Ефратската линия едва ли ще бжде скоро построена ; но реката Ефратъ, би могла да се направи
плавателна и по този начинъ да се създаде едно
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бързо съобщение между горня Месопотамия и Персийския заливъ. За горния Ефратъ води багдатската линия, а и французите добиха наскоро концесия за една линия между Триполи, Хомъ — Палмира — Саръ на р. Ефратъ.
II. Положението на Турция въ всемирното стопанство се влияе сжществено и отъ държапноправни
отношения. Чръзъ системата на търговските договори, която свързва европейските и неевропейските
държави, се ограничава, наистина, и тЬхното положение по търговско-политическите въпроси, но това
ограничение се състои обикновено въ спазването
на задължения, приети по договоръ, и въ еднаквото разпределение на всички дадени облаги. За
Турция ограничението е много по-големо; за всека
по-значителна търговско-политическа мерка тя требва да добие съгласието на великите сили.
Тукъ требваше да споменемъ за режима на капитулациите въ Турция. Нема да се спираме, обаче,
по този въпросъ, като отправяме читателя къмъ
статията на г. д-ръ С. Табаковъ по сжщия въпросъ,
поместена въ настоящата книжка на „Ек. Пр.".
За да се види, до колко Турция се е намирала
подъ влиянието на чуждите държави и подъ тъхната мощь, достатъчно е да изтъкнемъ тука следния фактъ. На 26 августъ 1890 год. се е сключилъ първия тарифенъ търговски договоръ на Турция съ Германия. Срокътъ на този договоръ изтече
на 25 юний т. г., безъ да може договора да влезе
въ сила. Сега срокътъ му е продълженъ съ още
една година. Договорътъ не можа да влезе въ сила,
защото турското правителство не успе презъ този
периодъ отъ 21 години да сключи и съ другите държави тарифни договори. Преговаряло се е, наистина,
много, но не се е постигналъ никакъвъ резултатъ.
Край на това държавно-правно положение на Турция ще тури, разбира се, настоящата война, изъ конто
тя ще излезе или като действително самостоятелна
държава, или пъкъ ще изгуби и досегашната си
самостоятелность.
III. Въ Турция се намиратъ центровете на три
всемирни религии: христианската — Иерусалимъ,
Витлеемъ, Назаретъ ; мохамеданската — Медипа и
Мека за сюнитит-fc и Кербела, Мешедъ-Али и Неджефъ въ Месопотамия за шиититЬ и, най-после,
на израилтянската -— Иерусалимъ.
Числото на поклонниците, които посещавать
всека година тЬзи свети места, достига до стотици хиляди. Точни сведения за техното число,
обаче, липсватъ съвършено.
Парите, които т-бзи поклонници оставятъ въ
страната, играятъ известна роль въ турския париченъ балансъ. Всички тия поклонници правятъ сжщо значителни покупки ; разни предмети за спомени, чадъри — всеки поклонникъ отъ СредняАзия си купува отъ Цариградъ по единъ такъвъ —
стомни, стъкла и др.
Поклонници идатъ отъ целия светъ; най-малко
идатъ отъ Америка. Колосално е числото на мохамеданските „хаджии"; те идатъ отъ Източна-Азия
— даже отъ Китай, Индия, Средня-Азия, Персия,
Сибиръ, Южна-Русия, Авганистанъ, Египетъ, Суданъ и Южна-Африка. За всички тези народи отиването въ Мека е не само една религиозна длъжность, но и единъ случай да разширятъ своя духовенъ кржгозоръ. Презъ своето пжтуване те виждатъ
и научаватъ много полезни работи.
Абдулъ Хамндъ обичаше да си служи съ тЬхъ,
като съ проповедници на панислямизма; той ги по-
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здравляваше чрезъ своите придворни, караше да
имъ показватъ хубостите на Цариградъ, подкрепяше нуждающитЪ се и награждаваше знатните съ
ордени.
Числото на христианските поклонници е много по-малко отъ това на мохамеданскигЬ. На големи масси като поклонници идатъ само русите; хрнстианигЬ отъ Европа идатъ или сами, или на малки
групи. ХрнстианскигЬ поклонници еж построили въ
Иерусалимъ и на много други места въ Палестина
разни монастири, църкви, болници и други богоугодни заведения. Най-миого еж направили въ това
отношение русите, които по този начинъ еж поставили и основата на политическото си влияние
въ Палестина.
Най-незначително е поклонничеството у израилтянитЬ. Израилтянската колонизация въ Палестина,
напротивъ, играе известна роля. Заселените тамъ
израилтяискн колонии се развивагъ добре, ако и
да се осланятъ още твърде много на своите богати
покровители, особно на баронъ Ротшилдъ. Тия колонии произвеждатъ много вино. Значителни еж
сумите, които постжпватъ за покровителство на бедните израилтяни въ Иерусалимъ. Съ цветущото си
училищно дело, колониите въ Палестина еж като
духовни оазиси въ арабската пустиня.
Всемирно-стопанското значение на тия походи
за поклонения е лесно да се схване. За много параходни компании rt еж добъръ изворъ на печалби, а населението отъ светите места живее почти
изключително отъ поклонницице.
IV. Развитието на турското народно стопанство
дължи извънредно много на чужденците. КждЪто
е постигнатъ известенъ успехъ, тамъ еж съдействували чужденци. Турчинътъ се решава за нещо
ново, само когато види съ собствените си очи преимуществата му. МохамеданскигЬ „мухаджири" и
европейските земледЬлци, които еж разпръснати
измежду турското селско население, еж нлияли
съ своята подобрена земледЬлческа техника твърди
възпитателно върху последното. За повдигане на турското земледелие турското правителство основава
образцови чифлици, организира изложения и поддържа учители, които да показватъ практически,
какъ се употребяватъ земледелческите машини.
При все това, обаче, има места, кждето земледелското население се е оказало съвършено невъзприемчиво за каквито и да било нововъведения.
Въ областьта на занаятите чужденците еж оказали по-малко влияние. Едрата турска индустрия,
напротивъ, съ незначителни изключения, е дело на
местните гърци и чужденци.
Всички железници въ Турция еж строени отъ
чужденци. Опитите, направени отъ турците въ това отношение (линията Хайдаръ-паша — Измнтъ,
Самсунъ — Сивасъ), еж съвършено пропаднали.
Сжщо и много други обществени предприятия, като трамваи,газови и електрически инсталации, кейове, еж построени отъ чужденци и се експлоатиратъ отъ сжщигЬ.
Въ последно време, обаче, се забелезва едно
пробуждане на националното съзнание у турците.
Наредъ съ антигръцкия бойкотъ се породи между
турското население стремлението за по-голема стопанска дейность.Турчинътъ вече не иска да се задодоволи само съ това да бжде земледелецъ, чиновникъ и хамалинъ, а нека да опита щастието си и
като предприемачъ, банкеръ, едъръ търговецъ, притежатель на параходи и пр.; той не иска вече да
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остави безъ борба тЪзи професии на гърците, арменците и европейците. Водачите на това движение се стремятъ, преди всичко, да направятъ мохамеданския търговецъ независимъ отъ чуждия капиталъ. За това rk навсЬкжд^Ь основаватъ мохамедански
банки. Въ Коня еж. основани двт. такива банки изведнъжъ. Най-сериозната отъ тия банки, обаче, е
вакуфеката банка на шеихъ-юлъ-исляма и на министра на вакжфигЬ Хаири Ефенди. Капиталътъ на
послЪднята възлиза понастоящемъ на 200,000 турски лири, но може да бжде увеличенъ до 1,000,000.
Всичкит^ тези банки, обаче, страдатъ отъ липса
на средства. Богатите турци н^матъ доверие въ
турските банки и влагатъ парите си повече въ
европейски банки. Въ Турция немогатъ да сжществуватъ и спестовни каси, понеже никой турчинъ
не имъ доверява парите си. Народътъ, б-Ьденъ или
богатъ, нЪма доверие въ турското управление.
Да ли ще успее това национално стопанско движение въ Турция, или то ще заглъхне, както много други добри начинания, ще зависи на първо
мъхто отъ изхода на войната и отъ бждащето управление на Турция.
Ив. Ек.
Кипимарската индустрия въ Турция.
КилимигЬ въ Турция еж дело изключително на
Мала-Азия. Съ индустрията имъ се занимаватъ 26
града: 10 въ Конянския вилаетъ, 7 въ Айдинския,
три въ Брусенския, два въ Ангорския и Алепския
и по единъ въ Сиваския и Аданския вилаети.
По-рано килимарската индустрия е била чисто домашна, всичко се е работило съ ржка, а изкуството се е предавало отъ поколение на поколение. Сега преждата е машинна, а колкото и всичко останало да се работи на ржка, килимите въ
Турция вече се правятъ по поржчка отъ образци,
било копия на антични оригинали, било по нови
концепции, работени отъ европейски художници.
Най-важните центрове на килимарската индустрия въ Турция еж: Угиакъ, известенъ съ тежки
килими, често съ „турско-червена" основа; тия килими еж много популярни въ Англия подъ името
„смирненски."
Демирджи и Гиордесъ сжщо произвеждатъ
тежки килими, но еж тъкани съ по-светли цветове
и се търсятъ главно на източните пазари.
' Сивасъ и Коня произвеждатъ най-хубавите
килими, т. е. съ най-големо количество вжзли въ
10 см. квадратчета; Кула, Меласъ, Спарта и Кютая еж известни съ по-финното си тъкане върху
класически източни образци, еднакво персийски и
анадолски.
Килимарското производство въ Турция е въ
е е и подъ контрола на шесть килимарски и
предачни фирми, слети въ 1907 г., и на едно голямо дружество съ капиталъ отъ 25 милиона лева.
Има още и две частни фирми, сжщо и множество
местни производители, боравящи съ качеството на
ушакскитЬ килими.
Износътъ на килимите отъ Турция значително се е увеличилъ напоследъкъ. Само отъ Смирна
въ 1910 година се е изнесло за 18 милиона лева,
отъ които 13,250,000 лева се падатъ на Англия.
Килимарската индустрия въ Турция не се бои
отъ външна конкуренция, ако и технически да е
възможна, кждето и да било вънъ отъ Турция, защото работната ржка, почти изключително женска,
за дълго време ще остане евтина въ Мала-Азия.
Най-изкусния тъкачъ на килими тукъ не печели по-

вече отъ 3 лева на день, а ср-Ьлнята надница е
левъ. При това, населението влага въ тая индустрия
свои художествени разбирания, стари вервания и
непоколебими традиции. Дълго възпитаното изкуство при правенето на килими, м-Ьстната вълна и
предачнигЪ фабрики въ страната — всичко това
кара турската килимарска индустрия да стане важенъ факторъ въ търговското бжлаще на Турция.
Тютюневата криза въ Египетъ.
„Египетските" папироси се сттавятъ по целия
светъ, но известно е, че употребявания за манифактурата имъ тютюнъ не се произвежда въ Египетъ,
защото, преди всичко, културата н а тютюна е забранена тамъ.
„Египетските" папироси се правятъ отъ тютюнева смесь, внасяна въ Египетъ отъ Македония,
М.-Азия, България, Гърция, Русия и Босна-Херцеговина. Предимството на тия папироси се състои
въ изкуството да се избиратъ и смесватъ различните листи отъ гореказаните страни за добиване
превъзходното качество тютюнъ, сгъ което се отличаватъ египетските папироси. О т ъ тукъ и процъвтяването на тъй зародената експортна индустрия
въ Египетъ.
За нещастие, избухването на общоевропейската
война съвършено парализира т о я износъ и проспектите му при свършването на войната нищо не
обещаватъ. Германия е решила д а въведе монополъ въ манифактурата на папиросите, а фабрики
за „египетски" папироси еж основани вече по цела Америка, Норвегия, Белгия, Швейцария, Италия
и други страни. Свърхъ тая конкуренция, египетското правителство не престава д а облага съ тежки данъци тютюневата индустрия, която и безъ
това е заплашена вече съ съсипване. Заинтересуваните въ нея английски капиталисти, като първи
мерки противъ това зло, препорж.чватъ протекцията й и въвеждането на тютюневата култура въ самия Египетъ.
С. Т.

Стопанска хроника на войната.

АНГЛИЯ.
Търговска експанзивность.
Различаваща се по своя б и т ь твърде много
отъ страните на континента, Англия и сега, ирезъ
време на войната, има своите особености. Схващайки твърде правилно, че войната се води не
само съ оржжие въ ржка изъ бойните поля, а и
въ областьта на стопанския животъ, тя не се
задоволи само съ мерки за опазване собственото национално стопанство, а насочи дейностьта си
къмъ колкото се може по-чувствително увреждане
националните стопанства на неприятелските държави. Владетелка на всички морета, тя помисли, че
е ударилъ часътъ да завладее и търговията на целия светъ, като измести опасната си конкурентка
Германия, и се залови за работа, отъ която очаква
благодатни резултати. Най-напредъ, ние виждаме
да се организува въ Лондонъ, при Министерството
на търговията, едно отделение за търговска експанзивность, цъпьта на което е да дири средства за
прокарване английските фабрикати въ ония пазари,
дето те досега не еж. успели да се наложатъ. И
къмъ постигането на тази цъпь, това отделение
започва дейностьта си по единъ особенъ начинъ:
то прави една обширна колекция, единъ видъ музей отъ произведенията на различните германски

Кн. 4.

Стр. 69.

ЕКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

индустрии, отваря широко вратите на този музей
за английските индустриалци и търговци и ги подканя, като се опознаятъ съ изложените модели,
къмъ подражаване. Англичаните откриха, най-послъ,
тайната на забележителния прогресъ, който repмайската търговия направи въ послъднигв десетилетия. Тъ разбраха, че се успъва само съ приспособяване къмъ вкусовете и обичаите на пазарите,
къ.мъ чието завладъване се пристжпва. Германия си
проби пжть навсъкждъ, защото схвана тия вкусове
и обичаи, възприе ги и се нагоди съобразно ТБХЪ.
Това иска да направи сега Англия; тя е решила
да тръгне изъ сжщия изпитанъ пжть. Да ли, обаче, тя ще успее да осжществи това си желание,
да ли англичанинътъ така бърже, съ единъ само
даденъ отъ Лондон ь знакъ, ще измени своите навици, близкото бждаще ще ни покаже. Важно е
въ случая да се отбъл-Ьжи, че ние виждаме да се
проявява дъйность, която заслужва всичкото внимание на наблюдателя.
Наредби относно търговията съ неприятелски
държави.
Изключая правото да притежаватъ, или да иматъ
дълъ въ притежанието на британски параходи, живущите въ Англия чужденци се ползуватъ въ мирно време съ правото да сключватъ всъкакви договори,
еж равноправни съ мъстнитъ жители. Въ ненормални
времена, обаче, това равноправие се премахва по
политически съображения спръмо така наръченитъ
„чуждестранни неприятели". Това качество на „чуждестраненъ неприятель* се опръдъля не отъ народностьта, а отъ мъстоживънето на личностите,
или отъ седалището и областьта на действие на
фирмата пр-Ьзъ връме на войната. Така, не е „неприятель" живущиятъ и търгуващъ въ Англия или
въ английски колонии германецъ, а е „неприятель"
англичанинътъ, който живъе въ или търгува съ
Германия.
Тия „чуждестранни неприятели" подлежатъ на
правни ограничения въ слъднитъ три посоки:
1. Никой нъма право, безъ разрешението на
краля да сключва правни сделки съ „чуждестранния
неприятель". Всъки договоръ, сключенъ мимо тази
наредба, е невалиденъ. Стоки, пръдметъ на подобенъ договоръ, подлежатъ на конфискуване.
2. Права, които „чуждестранниятъ неприятель" е
придобилъ въ мирно връме, не могатъ да се пръдявяватъ въ еждилищата на Велико-Британия и
Ирландия, докато войната продължава. Нищо, обаче, не пръчи тия права да бждатъ отстоявани
слъдъ прекратяване военните действия, стига между
това да не е настжпила давность.
3. Изключено е възникването права въ полза на
„чуждестранния неприятель" пръзъ връме на война, даже ако тъ еж резултатъ на единъ сключенъ
преди започването й договоръ. Не може особено да
се иска отъ англичанина обезщетение за застрахована при него стока, която е била конфискувана
при започване военнитъ дъйствия.
По силата на тия основни положения, създадени
еж слъдъ избухването на настоящата война, специални наредби относно търговията съ неприятеля,
който, въ дадения случай, е Германия, АвстроУнгария, колониите и зависимите отъ тъхъ области. При това, изразътъ „неприятель" въ тия наредби означава лица или съдружия отъ такива, на
която и да било националность, които живъятъ въ
неприятелска страна, или търгуватъ съ нея, а не
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обхваща лица отъ неприятелска народность, които,
нито живъятъ въ неприятелска страна, нито търгуватъ съ нея.
Наредбите, за които е дума, се изчерпватъ въ
СЛЪДНИГБ забрани :

1. Забранено е да се изплащатъ суми непосредствено на неприятеля, или въ негова полза.
2. Забранено е да се сключва споразумение съ
неприятеля, относно дългъ или каквато и да било
сума, или пъкъ за подобни плащания да се даватъ
гаранции въ негова полза.
3. Забранено е да се съдействува при акцептирането, при предявяването за акцептъ, или за
изплащане задължения въ полза на неприятеля.
4. Забранено е да се акцептиратъ и изплащатъ
задължения, както и да се даватъ нареждания по
техъ, държани отъ неприятель. Тази забрана, обаче, не е въ сила относно задължения, за които не
сжществува некакавъ разуменъ аргументъ, че еж
неприятелски.
5. Забранено е да се сключватъ нови сделки въ
акции и други ефекти съ неприятель, или да се
доизкарватъ такива сделки, сключени по-рано.
6. Забранено е да се сключватъ съ неприятель
нови застрахователни договори за животъ, пожаръ,
морски транспорти и др., както и да се поема рискътъ, произтичащъ отъ такива полици и договори,
сключени по-рано.
7. Забранено е да се върши каквато и да било търговия, преко или косвено, съ или въ полза
на неприятелски държави.
8. Забранено е на британски параходи да влизатъ въ неприятелски пристанища и да поддържатъ
каквито и да било връзки съ такива.
9. Забранено е да се сключватъ търговски, финансови и др. договори съ или въ полза на неприятеля.
10. Забранено е да се сключватъ съ неприятель сделки, ако и щомъ те бждатъ забранени съ
некое министерско лостановление, макаръ по законите на страната такива сдЬлки и да еж позволени.
Несъобразившите се съ тия забрани биватъ
считани като престжпници и подлежатъ на затворъ
и парична глоба.
Мораториумъ.
Съ огледъ на критическото положение въ Европа
и произтичащите отъ него финансови мжчнотии, и
Англия намери за необходимо да наложи мораториумъ, първоначално само за единъ месецъ — отъ 4 августъ до 4 септемврий — продълженъ следъ това до 4
октомврий и преустановенъ, най-после, на 10 октомврий. Дигането на мораториума, обаче, не е общо:
то не се отнася до задълженията спремо неприятелски страни, както и до вжтрешни задължения, за
които еждилищата, въ даденъ случай, биха установили, че е наложителна още известна отсрочка. Мораторната лихва е определена въразмеръ на дисконтовия
курсъ на английската банка отъ 7 августъ 1914 г.
Мораториумътъ не се простира върху:
Платежи относно надници и заплати; платежи
по задължения, които не надвишаватъ петь пф.;
платежи относно берии и данъци ; платежи относно
морско навло; платежи по дългове на лица, които
живеятъ извънъ британските острови или на фирми,
дружества и институти, главното седалище на които
не е въ Англия; задълженията на една емисионна
банка, относно издадените отъ нея банкноти и пр.
Ив. К.
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времето до деня на приключването — следователно, тогава требва
и да се разпредели, а на ново ще
се отворятъ сметките, които приВъ този отд-Ьлъ ще се отб-ЬлЪзватъ всички постжпления, било въ ре- ематъ частите на тази печалба : с/ки
дакцията на списанието, било въ библиотеката на камарата. Това от- „Дивиденди," „Тантиеми", „Резерб-Ьл-БЗване ще се съпровожда съ кратки бътгЬжки и рецензии за съдър- венъ фондъ".
Г-нъ Д, не е изчерпалъ материята
жанието на BctKO издание, което може да интересува нашите четци.
по акц. д-егва, която може да ни
даде толкова разновидни задачи,
„ Систематично търговско рия и оезъ това се разглежда въ макаръ че на стр. 197 се казва:
счетоводство" отъ Д-ръ Д. До- специална глава (стр. 96 до 103). „Явно става, прочее, отъ какво гобревъ, Пловдивъ 1914 г. 8°. 209
Неметодично е постжпилъ г. Д. j ле!\ю значение е за насъ изучвастр., цъна 3 лева.
при обяснението на см. „Прех. ак-! нето практическото приложение н^
Въ предговора на книгата си г. тиви и пасиви" (стр. 114—118), | счет. въ акц. д-ство"Добревъ заявява, че възприема де- като взема за пръвъ примеръ на
Повече опитъ въ училището и
дуктивния методъ на изложение и се преходенъ активъ сконтото върху наблюдение на действителностьта,
противопоставя на индуктивния, за- портофейла. Практиката ми, като за да изнасяме предъ обществото
щоточрезъ последния изучващиятъ i у-ль по счетоводство, ми е показ- нещо изпитано, проеждено.
счетоводството се запознавалъ най- | вала, че ученика трудно схваща
Т. 1\. Кумановъ.
наиредъ съ отделните елементи, ! сконтото върху римесите или аккаквито еж сметките, преди той J цептите като преходенъ пасивъ
Списание на българското екода има каква да е представа за I resp. активъ. По-методично е да се
номическо дружество, София,
сжщностьта на самия счетоводенъ I даватъ първите примери отъ покн. 8. — „Заемътъ" отъ А. Ляпмеханизъмъ. И г. авторътъ „мисли ] разбираема материя, напр.'предплачевъ. Като хвърля единъ общъ пои е твърдо убеденъ", че пре- тенъ наемъ, лихва, относящи се за
гледъ върху финансовото положепоржчвания отъ него методъ билъ | сметка на следната година.
ние на балканските държави следъ
по-целесъобразенъ и педагогиченъ. i На стр. 153, като се споменува
войната, авторътъ излага условията,
Ржководейки се отъ него, той ни ! за „американската метода" въ 17
по които те сключиха заемите си
запознава съ „основите и конту- [—18 реда, не се дава никакъвъ
миналата година и показва, че Бълрите, на които почива целия сче- I образець. Единъ недостатъкъ на
гария, която сравнително, както фитоводенъ механизмъ", по който учебникь по счетоводство за търг.
нансово, така и економически, стоначинь постепенно щело да се до- у-ща, чиито програми прЬдвиждатъ
еше най-добре, по политически пристигне „изграждането на счетовод- това.
чини сключи новия си заемъ при
ната сграда."
Изработения едномесеченъ ма- най-тежки условия. — „ПечатарНий мнелимъ, че за съзиждане- териалъ страда отъ голгьма едно- ските работници въ София" отъ
то на тази „сграда" еж необходи- образность на операциитгь. Въ Ст. Кутинчевъ.
ми пргьдварително много сурови ! този именно материалъ требваше
материали, добре приготвени и под- i да намери практическо приложе-;
Бюлетинъ на
Русенската
редени, а тези материали еж еле- ние изученото въ теоритическата търг.-инд. камара, Русе, № 26.
ментите на счетоводството, които I часть на книгата, каго се има предъ — „Какво требва да се направи съ
учащиятъ требва солидно да упоз- | видъ, че другъ материалъ не се из- нашия мораториумъ?" — Излага се
нае, за да може въ бждаще да ги работва. Въ този материалъ г. Д. мнението на камарата по този въпостави правилно по местата имъ, е взелъ само единъ видъ стока, просъ, по който г. Секретарьтъ на
по който начинъ ще се освободи когато тукъ му беше местото да сжщата е рефериралъ въ едно съотъ отговорность за несолидносгьта се вземать повече видове стоки, брание на Русенското търговско
на тази „сграда* архитектътъ й — нещо което отговаря и на „прак- дружество. Мнението на камарата,
тиката." Разните видове стоки, би- възприето и отъ търговското друучительтъ по счетоводство.
Отговаря ли възприетия отъ ха предизвикали и различни чер- жество, се състои въ следното:
г. Д. методъ на обстоятелството, тежи, още повече, че при изуч1) Да се дигне мораториума за
че още въ първите страници на ването на стоковите сметки (стр. вжтрешните парични задължения,
книгата се говори за емпткшть 60) това не е сторено.
като се нареди, щото изплащания„Стоки", „Каса", „Капиталъ", изВъ равносметката (208—209), та на тия отъ техъ, които еж поработватъ се задачи съ техъ — предназначена за публикация, виж- лични, да става не въ деня на дидаже се отделя специаленъ § „Смет- даме между пасивите, като „пре- гането мораториума, а три месеца
ка каииталъ".
ходенъ пасивъ", едно перо отъ лв. следъ дните на падежите имъ, и
За да обясни см. „Капиталъ", 5644. — безъ да се показва про2) Да се продължи мораториума
както и заверозадьлженията въ нея, изхождението на този преходенъ за чуждестранните задължения още
г. Д. е употребилъ цели 17 стра- пасивъ. Въ единъ балансъ, който съ три месеца, като се нареди, щоници (15—31). Единъ баластъ, за- става публично достояние, не би то и техните изплащания, следъ
щото обясненията, които се даватъ, требвало да се допуща подобна не- изтичането на тоя срокъ, да става
нематъ абсолютно никжде прак- ясность.
не въ деня на изтичането на тоя
тическо приложение. Никога отЕдно недопустимо счетоводно срокъ, а шесть месеца следъ дниделните загуби и печалби не оти- „курдисване" е сторилъ г. Д., ка- те на падежите имъ.
ватъ въ см. „Капиталъ", освенъ въ то отваря с/ката загуби и печалби
края на годината, като чиста за- на ново, чрезъ с/ка „Балансъ" и
Изложение за състоянието
губа или печалба. Ако цътшта на на 1 януарий следната година раз-- j на Варненското окрмжие пргьзъ
г. автора е да запознае съ разните пръ\п.еля печалбата на акционерно- периода 1913—1914 г. отъ варн.
видове заг. и печ., цЪлата работа то дружество. За кое време се от- окр. управитель Л. Н. Перелинт
става излишна, защото тази мате- нася тази печалба ? Естествено, за говъ. — Това е първото официално
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изложение за състоянието на вар- осъществяването имъ да еж заинненския окржгь слЪдъ нещастната тересувани и обществени учреждесъюзническа война, която причини ния и видающи се частни лица. Би
откжсването отъ него на Добрич- могло да се направи опитъ съ орската, Балчишката и Куртбунарска- ганизирването на единъ комитетъ
та околии. Още отъ първите стра- отъ представители на : Търговската
ници читательтъ вижда, каква неза- камара, Окржжната постоянна коменима загуба е прътърпълъ Вар- мисия, Общинския съветъ и частни
ненския окржгь, изобщо, и варнен- видающи се лица, който (комнтетъ)
ското пристанище въ частность, сь да се заеме съ тая деятелность*.
заграбванего на добруджанските
Ние се сирехме върху занаятиземи отъ ромъните.
те, като единъ отъ най-болните
„Изложението" на г. Перелин- въпроси въ народното ни стопангова, богато съ статистически ма- ство. Все така живо и съ интересъ,
териалъ, е грижливо съставено. То обаче, се третиратъ отъ г. Переобгръща почти всички отрасли на лингова и всички други въпроси,
нашия стопански и общественъ които той засега. Не остава, пробитъ и често читательтъ се натъква чее, освЬнъ да пожелаемъ успехъ
на твърде интересни мисли въсвръз- на автора и на дело да прокара
ка съ въпроса за подобрението своитЬ идеи, а на вариенци и жина некои отъ тия отрасли. Така телите на Варненския окржгъ да
напр., по занаятите, като изброява препоржчаме „Изложението". Поредъ мероприятия, които требва край общо-държавнитЬ въпроси,
да се предприематъ за техното добриятъ гражданинъ не бива да
покровителство, г. Перелинговъ про-1 пренебрегва и въпросите отъ лодължава : „За да бждатъ резултат-1 каленъ характеръ.
ни тия мероприятия, нуждно е в ъ '
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нето на мнозина търговци, камарата ни намери за уместно да ходатайствува пр1>дъ г-нъ М-ра Председателя и предъ r-да М-стрите на
търговията и финансиигЬ, да направятъ нужното отъ своя страна за заставяне българското параходно дружество за уреди рейси между Одеса и нашия брегъ, разбира се, като му се дадатъ необходимите въ
случая гаранции. Съ това ще се
услужи, както на нашата търговия,
така и на местните консоматори.
III. Нови членове на камарата.
Утвърденъ е съ заповедь № 1327
отъ Министерството на търговията за подпредседатель на камарата арх. А. Несторовъ, като слъдващъ по число на гласове нодиръ
г-нъ А. Р. Патамански, който отказва да заема подпредседателското место.

Утвърдени еж съ заповедь №
1332 за членове на камарата г-да
Куни Н. Федваджиевъ отъ Провадия и д-ръ Г. Петковъ отъ ВеликоТърново. Те заместватъ досегашните членове отъ тия градове,
престанали да бждатъ такива по
; нашите търговци обърнаха погле- j чл. 24 отъ закона за търговско| дите си къмъ Русия, защото ед- [ индустриалниге камари.
;
На всички тия господа пожелаI. По конференцията въ София. ; ничка тя бе останала, отъ която
Търговско-индустр. камари, зада- ! най-удобно можеха да се доставять ваме ползотворна дЬйность
чата на кои 10 е да сл+.днтъ най- известни стоки. Накупени еж бизорко проявите на народостопан- ли въ последно време много масла,
Подвижна земледЬлческа каския жшютъ »ъ сраната, не биваше риби, хайвери и др., които, обаче, тедра. За да се разшири и напрада останатъ безучастни къмъ круп- поради избухването на рускотур- ви по-достжпна
агрономическата
ните въпроси, които развиващите ската война и свързаното сь нея помощ)» за земледЬлческото наседвижението
naj ление въ Варненската околия. Мисе политически събития наложиха. преустановяване
За да об.мЬнять мисли по тия въ- рускитЬ параходи, не може да се нистерстното на Земледелието и
проси и да изработягь една обща внесатъ въ България. Понеже то- държавните имоти е рсорганизувало
платформа за съгласувана дейность, ва еж стоки отъ голема консома-; института „държавен!) агрономъ",
те се свикаха по собствена ини- тивна стойность, изечрпването на като го е заменило съ „държавна
циатива на заседание въ София. които е свързано съ прекомерно подвижна земледЬлческа катедра".
Отсжтствуваха, по едно недоразу- повишаване цените имъ — въпре- Директорътъ на катедрата моли
мение, делегати само на камарата ки всекакви паркове — отъ големъ заинтересуваните да си взематъ
отъ Пловдивъ. Въ резултатъ отъ интересъ за консоматоритЬ ще бж- бележка отъ това и въ бждаще да
Тая среща се, изработи едно ко- де, ако внасянето имъ въ Бълга- адресиратъ кореспонденцията си
мюнике, което поместваме въ вжт- рия се улесни.
съ държазния агрономъ до подрешния обзоръ на настоящата кн.,
Отъ друга страна, сега е сезо- вижната земледелческа катедра.
поднесено отъ делегатите на г-нъ
нътъ за завръщане многото наши
Министъръ-Прт>дседателя и на г-да
градинари отъ Русия. По сведения
Министерството на финансиит*
Министрите на търговията, финанотъ Одеса, тамъ еж се набрали е направило сладните разпоредби
сиите и правосждието. Всички те
много отъ техъ, които чакатъ да до управителите на митницигЬ:
посрещнаха съ голема благосклонсе завърнатъ. При липсата на мор- Съгласно писмото № 10068 отъ
ность желанията на камарите и обески съобщения, те се виждагъ при- 1 октомврий т. г. на Министерщаха да ги удовлетворятъ въ гонудени да пжтуватъ презъ Ромж- ството на търговията, промишлестепень — доколкото нови нения, ала това е свързано не само ностьта и труда, се предписва на
непредвидени събития не бисъ по-големи разноски, а и съ мно- управителите на митниците да не
ха попречили на това.
: го други неприятности.
пропущагь безь мито пили за дърЗа крайния резултатъ на тази конДа се притече на помощь, как- во и железо, когато индустриалференция ще имаме случай да пого- то въ първия, така и въ втория ците ги внасятъ подъ формата на
воримъ въ идната кн. на списанието. случай, би могло българското тър- инструменти, понеже такива се проII. По уреждането временно па- говско параходно дружество, ала! извеждали въ страната въ достараходно съобщение между Одеса то се страхува да поеме всецътю j тъчно количество отъ насърдчаваИ нашия брЪгъ. Следъ затварянето рискътъ, съ който плуването сега! ниите отъ закона индустриални
на ДарданелигЬ, големо число отъ е съпроводено. Ето защо, по иска-1 предприятия.

МЯЛЪКЪ БЪЛЪЖНИКЪ.
Изъ дМностьта на канарата.

Кн.'Ч

Стр. 72.

ЕКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

Индустр. свидетелство.
Съобщава се за сведение на
управителите на митниците, че
индустриалното свидетелство №
197
/9i4, издадено на Аристиди Калфасъ, фабрикантъ на сапунъ въ
Бургазъ, за напрЪдъ ще важи за
фирмата Ж. Пасторино & С-ие,
върху която се прехвърля ц-Ьлото
предприятие.
^оперна зараза.
Съгласно решението на Върховния медицински съвЪ/гъ отъ 7 октомврий, обявява се Австро-Унгария за заразена отъ холера.
Спръчио пжтниците и произхожденията отъ Австро-Унгария се заповядва да се прилагатъ мерките
предвидени въ временните инструкции за крайбрежната санитарна служба въ време на холерна опасность.
Чистъ отъ чума. Съгласно съответни решения на върховния медицински съветъ, обявени еж чисти отъ чума: гр. Солунъ, пристанището Пирея и островите Митилинъ и Хиосъ. СпрЪмо пжтниците
и произхожденията идващи отъ
тия места, не ще се прилагатъ никакви карантинни мерки.
Главната дирекция на пощигЬ
и пр. съобщава на Министерството на финанените, че, поради преустановяването на колетната служба за странство, множество колети,
подлежащи на повръщане обратно,
не могагъ да бждатъ повърнати
обратно и требва да останатъ въ
митниците до възстановяване нормални пощенски съобщения съ държавите на местоподаването имъ и
моли да се нареди, митниците да
не продаватъ на публиченъ търгъ
такива колети, за които своевременно еж изпълнени всички формалности, за да бждатъ повърнати,
но обстоятелствата налагатъ да се
отсрочи техното повръщане.
Предъ видъ това и на основание окржжното № 16,120 отъ 6
того, касателно закона за мораториума, министерството разпорежда
да не се продаватъ на публиченъ
търгъ внесените отъ странство пощенски колети, за които т. п. станции еж извършили всички формалности за повръщането имъ, обаче,
днешните ненормални пощенски съобщения съ чуждитъ- държави не
позволяватъ да бждатъ повърнати
на местоподаването имъ.

Главната дирекция на жепЪзни-

търговско, съ окржжно № 95074
отъ 14 октомврий прави слЪдното
разпореждане до станциитЬ Русегара и Варна:
Отъ 1 ноемврий н. ст. т. г. станциите Русе-гара и Варна i4e започнатъ да издаватъ на пжтуващите за Дедеагачъ и Одринъ пжтници преки картонни билети и да
таксуватъ багажите имъ направо
за тия станции презъ Борущица
— Стара-Загора — Нова-Загора —
Т.-Сейменъ, както и въ обратно
направление. Дедеагачъ и Одринъ
ще издаватъ пр-Ьки билети и таксуватъ багажи направо за Русегара и Варна прЪзъ сжщия пжть.
По поводъ на това впишете въ
Н-то допълнение къмъ пжтнишката тарифа a quatre следните нови
данни:
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ние, придружено съ надлежните
документи до г-на Председателя на
Софийската фондова борса.
Заявленията ще се приематъ до
15 ноемврий т. г.

Износа на тиквено сЪме е сво-боденъ. Министерството на финансиигЬ съ писмо № 16924 отъ 17
того съобщава, че е свободенъ износа на тиквеното семе.
Споредъ съобщението на царското консулство въ Милано, римското правителетво, за да улесни
много отъ фабричните заведения,
които еж приспособили моторите
„Дизелъ", действуващи съ минерални масла, е намалило митото
на тия масла отъ 8 л. на 50 ст.
за квинталъ (100 кгр.).
ТЪРГОВЕ.

CD

©

Желающнте да заематъ тия длъж-

отдЪпение ности требва да подадатъ заявле-

ЦИГБ и пристанищата,

<

1) Главна дирекция на желЪзницит%.
На 13 ноемврий 1914 г. Търгъ
за доставка на олово на стойность
лева 2,500.
На 14 неомврий 1914 г. Търгъ
за доставка на телени вжжета и
вериги на стойность лева 3310.
На 15 ноември 1914 г. Търгъ
за доставка на петардп на стойность лева 2000.
На 15 ноември 1914 г. Търгъ
за доставка на дърводелски сечива стойность лева 971920.
Зарегистровани фирми въ района
на Варн. Търг.-Индуср. Камара.

1. АнтонъПоповъ & С-ие Г.-Ореховица. Търговия съ колониални
сл
ю
3
3
стоки, спиртни питиета на едро и
>
or
са
дребно. Определ. на търг. окр.
ю
(ТО
см
Ю
ОО
еждъ №4087 отъ 19 септемврий
оо
ю
СО
СО
г—
| 1914 г. Д. В. бр. 231/914 г.
2. Киро Бойковъ & С-ие с. ДраАко съ горните билети се ука- гаево, преславско, търговия съ маже, че некои пжтници пжтуватъ нифактурни и колониални стоки,
съ влаковете презъ Пловдивъ или | мандраджилъкъ, лихварство и зеСофия, съ такива пжтници ще се | млед-Ьлие. Опр. № 1252 отъ 16
постжпва на общо основание (§ 13, ! априлъ 1914 г. на Шум. Окржж.
точка 111, алинея втора отъ вжт- еждъ. Д. В. бр. 231/914 г.
рЬшната пжтнишка тарифа, часть I
3. Велико Христовъ Синове &
отъ 1 май 1913 год.).
| C-ie Варна отъ 1 юли 1914 г. се
j изменя и ще се състои отъ: БеСофийската фондова борса има j лизаръ В. Христовъ, Венчанъ Б.
нужда отъ 3 до 5 души борсови Христовъ и Тодоръ Димитровъ.
посредници.
Ще продължаватъ сжщататърговия,
Кандидатите за борсови посред- (колониалъ на едро) но съ неоградници требва да удовлетворятъ ничена отговорность и на третия
условията, предвидени за техъ въ съдружникъ Тодоръ Димитровъ.'
чл. 28, букви: а, б, в, г, д, е, ж, Опр. № 4422 отъ 30 септем. 1914
отъ закона за борсите.
г. Д. В. Бр. 231/194.
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ПосрЪдствомъ контролната каса „Националъ", търговецътъ е въ
състояние да знае всичко, що става въ магазина му.
a!
Св-Ьдения върху начина за контрола съ касата „Националъ" даватъ
безплатно,
3;

I

генералните представители на Hationale:
П. Шишковъ & С-о
София, Алабинска 50.

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА.
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ИЗВЪСТИЕ.
№ 3566.

Варна, 21 октомврий 1914

г.

Вследствие окрвжното предписание на Министерството на Търговията, Промишлен, и Труда
отъ 7 т. м., подъ № 10409, и въ допълнение на обявлението на камарата отъ 2 3 септемврпй т. г.,
подъ № 3 1 8 7 , камарата известява съ настоящето на занаятчиигЬ-кандидати за майстори въ района, че
пр-вдъ видъ на неспокойното врЪме, което сега прЪжпвйва страната, майсторскитЪ изпити, които,
съгласно чл. чл. j и 8 отъ закона за организиране и подпомагане на занаятитп,
щпха да станатъ слгъдь / / октомврий т. г., се отпагатъ за неопрЪдЬлено врЪме.
Частични майсторски изпити могатъ да се произведатъ само за ония занаятчии, които б
имали непрйменна нужда да положатъ изпитъ за да получатъ майсторски свидетелства, като на:
чпеновет% нв новоосноваващитЪ се занаятчийски кооперации (чп. 7 5 ) , на които устав;
не могатъ да бждатъ утвърдени отъ сжда, ако клоновете на кооперацията но прптежаватъ майсторе1
свидетелства, а така сжщо не могатъ да добиятъ и облаги по закона за насърдчение на местната индустрия!/.
Отлагането на изпитштъ не спира подаването, отъ нови кандидати Щ
майстори, заявления, придружени съ нужднитгь документи и изпищна$а таксЩ
Вменява се въ длъжность на г. г. общинските кметове въ района да наредатъ, щото на чщ,
известие да се даде най-широка гласность изъ всички населени места на поверените имъ общини:
п. Пр-Ьдседатель: Д - р ъ И в . Е к и м о в ъ .
Секретарь: Д -

Сгр. XVIII.

ЕКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

Кн. 4

А. ИЛИЕВЪ & С-ие
ОСНОВАНА ВЪ 1895 ГОДИНА.
СЪдалище: ВАРНА.
Клонове: София, Бургазъ,

Русе.

ЕКСПЕДИЦИЯ И ШИСНОНА.
ТЪРГОВИЯ
съ газь, соль, каменни вжхлища, минерални масла, жел-Ьзни греди,
марсилски керемиди и пр.
Индустриални и финансови изучвания.

Съдействие за финансиране надеждни прЪдприятия.
Добиване разни концесии и индустриални облаги.

КОМИСИОНЯ & ПРЪДСТНВИТЕЛСТВО.
Седалище: ВАРНА.
Клонове: Русе и Габрово. Агенции: София и Пловдивъ.
Телеграфически адресъ: БРИНЬОЛИ.
За писма: БРИНЬОЛИ & КОСТАКЕВЪ—Варна.
ТЕПЕФОНЪ № 69.

Кн.

4.
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Стр.

XIX.

ВАРНА-БУРГАЗЪ
Телеграфически адресъ за Варна и Бургазъ: „Велико".

Варна телефонъ № 148; Бургазъ телефонъ № IB.

Складъ на колониални стоки,
железария и каменни въглища
(карднфъ, антрацитъ и коксъ)в

Пора бонбонена фабрика „ЕОРИСЛДЕЪ"
3

ЕЗ
si

0

Г. HI

НА

«А.

В А Р Н А.

Изв-Ьстяваме на г. г. търговцит-fe, че отъ скоро врЪме фабриката ни е на
ново най-модерно инсталирана и може да задоволи и най-изтънчения вкусъ.

Изработваме: карамели, пълни съ шоколадъ, и разни видове фруктови
Ш мармелади и др.; бонбони атлазени, шоколадни, малинови, ментови, виолетови
EJ и разни руски монпасета, кисели и ароматни и локумъ въ кутии и каси.
Е]
Нашит-b захарни изд-Ьлия не се л-Ьпятъ никога.

s]

«1

В

Поржчкит-fe се изпълняватъ точно, бързо и акуратно.
Пристигнаха ни тенекени кутии, изящно литографирани съ лика на
Борислава; вмъхтимость три килограма.

Стр. XX.
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I БЪЛГАРСКО ТЪРГ.
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Клолове:
ПРИ ВАРНЕНСКИЯ КЛОНЪ*

ГолЪмъ складъ отъ английски и турски каменни вмглища.

El

вв
вв
|В!
в
R/лерикански минерални масла.
и
в
и
в
в
в
Първокачествени айвалийски дървени масла за ядене.
в
в
в
в
в
Айвалийски,
критски
и
марсилски
сапунъ,
маслини
и
изобщо
веЬкакви
В!
в
в
турски колониални стоки.
в
в
вв
вв
Автомобили „ST0EWER" отъ Stettin
вв
вв
в
в
(Германия),
иш
в
в
ви
в
в
в
в
вв
в
Винаги
пр-Ьсни
циментъ
и
хидравлич.
варь
„Beoscin".
вв
вв
вв
ЗемледЪлчески машини.
в
в!
в
в
в
ПРЪДСТАВИТЕЛСТВО & АГЕНТУРА
в
в;
в
на разни западно европейски и американски к ж щ и .
в
в
ЗВВВВНЕИВ!в
в1ишнвниивВЯанвнввввзанпшиввнвганшввннннпв(:

I
№

1

шщъ на резервните имъ части! гри за тЬхъ отъ английската марка J1L0P".

в

ХРИСТО КИРЧЕВЪ
ВАРНА и БУРГАЗЪ.
ПОСТОЯННИ СКЛАДОВЕ
НА АНГЛИЙСКИ КАМЕННИ

ВЖГЛИЩА:

Ш Д И Ф Ъ , НЮКДСТЕЛЬ И ДНТРДЦИТЪ.

Коксъ, чугунъ, тухли огнеупорни, марсилски
керемиди, турски вжглища и др.

Кн. 4.
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Стр. XXJ.

с

• „ГОЛАТА"
ВЪ

Е

ВАРНА

Е
Е
Ш

Депозити въ БУРГАЗЪ и РУСЕ.

ОСНОВАНО ВЪ 1907 ГОДИНА.
ОСНОВЕНЪ КЯПИТЯЛЪ 1,000,000 DEBfl НАПЪЛНО ВНЕСЕНЪ.

в
I

Произвежда първокачествено пиво, желто-пилзенски
и черно-мюнхенски типъ.

3

а
в
з

h

3
3

ПАНИЦА & НИКОЛОВЪ - ВАРНА

Индустриално предприятие „ОРЕЛЪ" за боядисване на памучни прежди
- T ^ l ^ - -

Ф а б р и к а „ О р е п ъ " , по своигЬ разм-Ьри, модерна инсталация и гол-Ьмо
производство, е единствената въ царството.
Най-гол-Ъмъ складъ отъ боядисани първокачествени памучни прежди.
Гарантирана здрава и равна жица на преждата, изпредена отъ първокачественъ американски памукъ. Гарантирана трайность (хасъ) на боята на
пране и светлина.
Благодарение на горнигЬ качества на жицата и боята, боядйсанигЬ
ни прежди се много лесно тъкатъ и изтьканигЬ платове еж отъ извънредна голяма трайность.

зса

а

а
а

ТЕЛЕФОНЪ № 234.

.

3
3
3
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.
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Стр. XXII.

ЕКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

БАЛКАНСКА БАНКА
(Banque Balkanique)
Акционерно

дружество.

КАПИТАЛЪ ШЕСТЬ МИЛИОНА ЛЕВА ЗЛАТНИ,
НАПЪЛНО ВНЕСЕНЪ.
Централа въ София.

Клонове въ БУРГАЗЪ, ПЛОВДИВЪ, РУСЕ u ВАРНА.
Агентури въ ПЛЪВЕНЪ и ВИДИНЪ.
Кореспонденти въ всички по-главни градове въ България
и странство.
ИЗВЪРШВЯ ВСБКЯКВИ БННКОВИ ОПЕРНЦИИ, KRTO:
Аванси сръ-щу ц-Ьнни книжа и стоки, търговски шконтъ, покупка
и продажба на

М-БСТНИ И

иностранни цъ-нни книжа; чекове, кредитни

писма и пр. Даване гаранция за търгове и пр.
ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:
Безсрочни съ
Съ срокъ най-малко 6 м-всеци съ

.

4% год. лихва
472% г. лихва.

Влогове по-гол-вми отъ 10,000 лева по особени споразумъ-ния.
Банката има постоянно въ депозитъ различни мъттни цъ-нни книжа,
които може да пръ-дава веднага въ ВСБКО желаемо количество.

Пръпоржчва особено своя новооткритъ отдЪлъ за купуване и продаване зърнени храни на комисиона.
приемане и манипулиране се [извършва съ най-гол-вмо
внимание. За пр-БдаденигЬ й храни на консигнация банката дава
авансъ при най-износни ц-Ьни.
Т-БХНОТО

Ки. 4.
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Стр. ХХШ.

BANQUE BULGARE DE COMMERCE

АКЦИОНЕРНО
К а п и т а п ъ напълно внесенъ

ДРУЖЕСТВО

. . . .

Резерви образувани

7,500,000

пева златни

1,725,000

пева златни

Централа въ СОФИЯ- — Съ-далище въ РУСЕ.

Клонове

въ:

РУСЕ, ВАРНА, БУРГАЗЪ, ГАБРОВО, ПЛОВДИВЪ, СИЛИСТРА и ЖШЪ.

Кореспонденти по всички градове въ България

и странство.

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ,
като купува и продава всякакви цтзнни книжа — отъ
по-важнигЬ банката има винаги депозитъ; изпълнява
поржчки за книжа на чуждестранните борси; прави
аванси сртзщу Ц-БННИ книжа, стоки и цесии; издава и
купува чекове за странство и България; сконтира търговски полици; открива текущи см-Ьтки; дава гаранция за търгове; при клоноветтз въ Варна, Бургазъ и
Ломъ специална служба за храни и др. стоки съ
комисиона.

ПРИЕМА ВЛОГОВЕ:
Безсрочни и по текуща сметка съ 4^о/о год. лихва.
Срочни влогове най-малко за 6 месеца 5о/о лихва.
За улеснение банката издава книжки.
Телегр. адресъ: „Търгбанкъ Bulcombank."

Кн. 4.

ЕКОНОМИЧЕСКИ ПРЪГЛЕДЪ

Стр. XXIV.

Българска кредитна банка „Гирдапъ"
Го]

Banque Bulgare de Credit „GHIRDRP/'

foj

КАПИТАЛЪ напълно внесенъ лева златни 4,000,000

Ш1
[HI

ОСНОВАНА 1882 год.

ЗАПАСЕНЪ ФОНДЪ и резерви „
Централно сЬдалище въ

„

1,450,000

РУСЕ.

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

Ш1

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
съ срокъ и безъ срокъ ср-Ьщу спестовни

11РИ6Мс1 В Л 0 Г 0 В 6

книжки, срочни свидетелства и въ текущи смътки и плаща:

Ш1
Го]

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

Спестовните книжки се даватъ безплатно и вноскигЬ,
както и изтеглянето на сумит-fe, става б е з ъ никакви формалШ1
Ш
[HJ
[51

ности и безъ никакви разноски.

Сконтира полици, отпуща заеми и открива текущи смЪтки
cp-feiuy гаранция на ц*Ьнни книжа, стоки и лични поръчителства.

Събира полици за чужда сметка.

Издава чекове и прави преводи за по-тл-ЬмигЬ градове въ България и странство.
Купува и п р о д а в а за чужда смЪтка всички видове ц^нни книжа.
[51
[51

Условия най-либерални. ^Щ
о

о

Телеграфически адресъ: „ГИРДАПЪ."

