Варна, 22 февруарий 1923 год.

Год. I.

Сединчао щаш ва Тжрговско-йвдустриалната Камара в Стоковата Борса в Варна.
Урежда Редакционен Комитет.

Вснадо ща се отнася до Икономически Известия се изпраща до Варненската Т ярш ко-В вдстрш на Камара.

Брой 19.

( Годишен . . . . . . .
Полугодишен . . . .

100 лв
60 ,

Чужбина (годишен). . 140 ,
У, стр. 300 лв. — Ув — 100 лв.
У4 . 1 8 0 . - V , . - 60 .

■Л
.

Окупацията на Рур.
Събитията, които сега се разиг
рават в Рейнската област, прикова
ват всеобщото внимание и предиз
викват съсредоточен интерес. Репарационната проблема, като баланс
от изтеклата война, се състои от
два, взаимно непримирими, елемен
та, които правят разрешението на та
зи проблема логически неразреши
ма задача. Репарационната пробле
ма се състои от политически и ико
номически елементи. Политическия
елемент е израз на военното пора
жение и основа, от която победи
телите се стремят да не дадат в ъ з 
можност на победената държава да
придобие отново онова изходно све
товно (.положение, което имаше до
войната. Икономическия елемент се
явява като производен от полити
ческия елемент, тъй като той се явява техническо средство за осъ
ществяване поставените от победи
телите политически задачи, т. е. на
ложените задължения трябва да б ъ 
дат в такива размери, щото побе
дената страна да не може да се
върне към изходната позиция.
Подобно преплитане на явления
от две категории създава невъз
можност за мирното разрешение на
репарациония въпрос и прави не
избежно насилственото му разреша
ване. Туй обстоятелство, че французкото командване се старае да
осъществи извънредно субтилна
икономическа задача с военни ме
тоди и приоми на войната, може би
по най-добър начин .символизира
военно-политическото, а не мирноикономическото същество на гер
манските репарационни задължения.
Ние не бихме искали да засягаме
чисто политическата страна на то
зи въпрос, а само чисто икономи
ческата страна на проблемата.
Британския икономист Edgard Grammond, в представената от него за
писка пред Лондонската търговска
камара, подчертава върху каква не
здрава основа почива репарацибнната -проблема. Могат да съществу
ват разни мнения за платежоспособаостта; на Германия, както и за

стремленията й изобщо да се откло
ни от всякакви платежи, но човек
не може да не се замисли върху
това, че от времето на онова зло
получно.заседание на мъдрите по
бедители в Версайл са станали вече
12 конференции на съюзниците
всяка една от които е установявала
невъзможността за понижаването на
минимума репарационни платежи и
едновременно всяка една от тях е
понизила установените от предшествующите конференции максимални
размери. До като победителите се
доближаваха бавно по емпирически
път към съзнаването на некои про
сто икономически аксиоми, които
французите с свойствената им живост формулират в положението, че
la plus belle fille пе peut dormer plus
qu’elle ait, народното стопанство на
Германия достигаше към все по-голем и по-голем упадък. И действи
телно, в последната Брюкселска кон
ференция, с голема ясност беше де
монстрирано, че положението на
въпроса вече трябва да бъде обър
нато и че е необходимо да се поч
не изследването — не колко може
Да се вземе от Германия, а какъв
заем трябва да й се даде, за да е
възможно по нататък получаването
на платежи в определените разме
ри и за да не би сега народното
стопанство на Германия да бъде
обърнато в хаос. Често в дългия
спор спорящите забравят изходните
позиции и ги заменят с фантоми:
не трябва да се изхожда от народ
ното богатство и народния доход
на Германия през 1914 год. В 1923
г., вместо с крепка и благоденствующа- страна, ние имаме работа с
страна политически ослзбена, сто
пански подрината и с разломена
психика население от несполучли
вата война, лишенията и револю
циите.
V,
Ако наложените на Германия ре-,
парации имаха самостоятелен ико
номически характер, ако те немаха
тази чудовищна величина, преслед
ваща чисто политически, а може би
даже, и военно-политически цели,

то разрешението на репарационния
въпрос можеше да бъде разреши
ма задача. Тогава самото й разрешелие, даже самата постановка
на проблемата, би имала съвърш е
но други форми Ние бихме се на
мирали пред група трудни въпро
си при установяване .размерите на
чистия, производния от 'народното
стопанство, доход и на практичес
ките дейци, на експертите из област
та на икономическата политика, би
се възложело да определят: каква
част,от чистия доход на народното
стопанство би могла да се вземе за
в полза на победителите, без да се
разрушава същевременно дейността
на победения народ, без да се подриват самите източници на негово
то съществувание и производство.
Още когато в Версайл се пристъпи
към репарационната проблема, се
криеха елементи, които изтъкваха,
че победителите много малко се ин
тересуват от стопанската страна на
въпроса. Както всичко, което хара
ктеризира изтеклата война и нейните
последствия, така и тук лицемерие
то беше главния герой на разигра
ващите се трагедии и цинизма на дей
ствията се прикриваше с възвише
ни мотиви. Изхождаше се не от то
ва, колко може да даде Германия,
а колко трябва да се вземе от нея
за покриването на нанесените от нея
щети. Лицемерието на такава смет
ка се проявява в това, че един вид
хуманните и справедливи изходни то
чки обричат на неизпълнимост пре
дявените изисквания. Защото, ако и
извършените от воюващата страна
разрушителни действия през време
на войната да бяха актове, проти
воречащи на .културните* закони
на войната и .хуманните* обичаи
всред воюващите, все таки те не
могат да създадат належаща осно
ва за икономически изпълнимите
възможности.
.
.
Повече от три години народното
стопанство на Германия жнвя при
условия, при които не бяха опреде
лени ония жертви, конто ще поис
кат от него победителите, но пред
ставителите на това стопанство зна
еха, че размера на тези жертви пре
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възхожда обективните ресурси на
страната. Изгубило обезпечените па
зари за своите изделия и районите
за снабдяване с необходимите су
рови материали; изгубило значител
но количество от своите транспорт
ни средства, поставено в затруднително положение от стеснителните
мерки, народното стопанство на Гер
мания същевременно се подриваше
и от заканата на неточно установе
ните, но неосъществими платежи.
Трябва ли да се удивляваме, че
страната на огромните производи
телни енергии, не само че не е мог
ла през тези три години да изпол
зува всички свои производителни
сили, но от година на година се
подриваше? Първата външна проя
ва на туй положение беше мощния
отлив на капиталите. От гибелното
място, каквото се явяваше народно
то стопанство на Германия, капита
листите се стремяха да отидат където и да е, но само да не паднат
жертва на непосилните изисквания
на иностранците-победители, за кои
то разрушаването основите на на
родното стопанство на Германия не
представляваше опасност, а по-скоро,
обратното, желателно явление. Раз
бира се, че е невъзможно да се из
рази в цифри този не поддаващ *се
на числово отчитане факт за еми
грацията на германските капитали,
но по рбщия отзив на специалисти
те, количеството на емигриралите
капитали е твърде голямо. Друг по
казател за дълбокото разстройство
на народното стопанство се явяват
данните из областта на-паричното
обращение в страната. Към момента
на примирието количеството на цир
кулиращите пари се изразяваше с
цифрата 17,500,000,000 марки, която
непрестанно нараствайки към края
на 1922 г. достигна до 100,000,000,000
марки и само през 1922 г. почти се
удесетвори. Това наводнение от
книжни пари, наред с бягството на
капиталите от страната, наред с.по
стоянно висящата закана за прину
дително изземване на обективно не
изпълнимите репарационни задъл
жения, имаше за свое последствие
такова понижение в ценността на
германските пари в паричния пазар,
което ги приближаваше към стра
ните с нулифицирана валута. Гер
манската марка дълго и Стойко се
противеше против, честта да застане
наред с парите на болшевишка Ру
сия, погинала Австрия и,неустойчи
ва Полша; трудно е да се повярва
сега, че до като цената на долара
в първите три месеца на 1922 год.,
беше 200 марки, към. края на съ 
щата година достигна 9,000 марки.
Ако репарационните платежи има
ха за цел да вземат от Германия
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само умерена контрибуция, а не си межливосг“, е наметнат с плаща на
поставяха за основна задача' унищо икономиката ? Поставения въпрос се
жението на нейното народно сто разрешава с онова значение, което
панство, то точното фиксирание на има Рейнската област за народното
тази умерена сума в първия период стопанство на Германия. Докато Гер
от сключването на мира би могло мания владееше териториите на Лода стабилизира онова относително тарингия и Силезия наред с Рурския
умерено благополучие, в което се окръг, тя заемаше едно от видните
намираше народното стопанство на места в световната железна и каме
Германия към края на 1918 й на новъглена промишленост.^С загубата
чалото на 1919 г. Огсътствието на на Лотарингия, Германия изпита несвоевременно фиксирана умерена възстановима щета в добиването на
сума, наред със страха от предстоя железните руди: от общото коли
щите неумерени платежи, тероризи чество 27,2 мил. тона добити през
раха издокараха народното стопан 1912 г. на Лотарингия се падаше 20
ство дб такова състояние, при кое мил. тона. След загубата на Лота
то и изплащането на умерени пла рингия железната индустрия на Гер
тежи в даденото време обективно мания може да работи само с вна
сяните от Испания и Швеция руди.
се явява неизпълнима задача.
Съюзните държави—победителки Що се отнася до каменните въглиот репарационната проблема напра ща, то производството на Германия
виха политическооръжие, което им през 1910 година достигаше цифра
даваше въз*можност да прилагат по та 153 мил. тона, които са получе
отношение на Германия чисто ми- ни от следующите райони: Рурската
литаристични средства за борба и област — 89,3 мил. тона, Саарската
въздействие, без да се гледа на област — 13,6 мил. тона, Горна Си
формалното състояние на мира й лезия — 34,2 мил. тона, Саксенна условията за предварителното Тюрингия — 5 мил. тона и Долна
обезоръжаване на Германия, и то Силезия — 6,1 мил. тона. Даже пре
главно върху почвата на мнимото ди загубването на Силезия от Гер
разрешаване на чисто стопански мания/значението на Рурската об
проблеми. В съответствие с такова ласт се изразяваше с 58°/о ст общо
политическо-милитарно пристъпване то производство на кални те въгкъм съществото на репарационната лища, а сега 80% от добиваните'в
проблема се поставиха и ония санк Германия каменни въглища се дос
ции, които намериха своето прило тавя от Рурската област. Освен то
жение като средство, с което да се ва, от общо произведените през
подтиква Германия към осъщест 1910 г. — 70 мил. тона въглища, на
вяването на обективно неосъщест Рейнската област се падаше 13 мил.
вимите изисквания на съюзниците. тона, т. е. около 28% от общия до
Ако целта на съюзниците беше да бив. Едва ли е нуждно да се гово
получат, парична контрибуция, то не ри за значението на въглищата за
би било в техен интерес политика съвременната индустрия. С загуба
та на такива мерки за въздействие, та на основния район за добива
която съкратява производителните нето на железни руди, значението
ресурси на Германия. Още до зае на камено-въгления басейн се уси
мането на Рейнската област, и анг ли за Германия още повече и то
личани, и французи, не даваха въз доколкото този втори елемент от
можност на германците да извър
суровите материали при железната
шат платежи. Нека приведем само индустрия оставаше непосредствено
един пример от реда на възможни нейно разпореждане. От друга стра
те. Разходите по издръжката на на, другата извънредно високо раз
британската окупационна армия в вита индустрия на Германия, имен
Рейн. представляват 56,000,000 ф. ст, но химическата, почти изцяло се ба
които Г е р м а н и я почти изцяло зира върху каменните въглища, про
(54,000,000) заплати. Освен британ изводните на които доставят осноаската окупационна армия, даже и ния материал на тази индустриядо сега останалите съюзни държ а Най после и всички въобще про
ви и Съединените Щати държат мишлени предприятия на Германия,
значителни окупационни отряди.
нейния транспорт, както и частните
Най после, какво значение има оку стопанства, зависят от въглищата,
пацията на Рейнската област в свет които са основния материал за прог
лината на разглежданите съображе извеждането на двигателна сила,
ния? Може ли такава окупация да топлина и светлина.
1%
приближи разрешението на иконо
Съюзниците, лишавайки Германия
мическата страна на репарационната от основните източници на вжглипроблема, или пък тя ясно проявя ща, обричат народното стопанство
ва милитарно-политическото знаме на Германия на паралич. Ако, Рейнние на'репарационния въпрос, кой ския район прекрати, макар И за
то само - поради европейската ,,сра- малко време, снабдяването на Гер
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мания с въглища, то тя, лишена от
възможноста да използува иностран
ния внос на каменни въглиша, т. е.
(английския или американския) тря
бва да запре, защото покупателната
сила на марката е нищожна. Заема
нето на Рейнския район се явява
французки вариант на английския
метод за блокада, който отрязва
Германия не от световното стопан
ство, а от собствените райони за
снабдяване. Обречена на общ сто
пански застой, Германия се лишава
от: всякакви обективни възможно. сти за осъществяването на каквито
и да било репарационни задълже
ния. Едва ли можем да се съмнява-.
ме, че съюзниците, които прилагат
подобна мярка на въздействие, мно
го добре знаят, какво Германия дъл
го време не ще може да изпълня
ва каквито и да било задължения.
Лесно може да се разбере, че така
ва провокация от страна на Герма
ния, че за нея е обективно невъз
можно изпълнението на задълже
нията спрямо победителите, се счи
та, даже, като един от привлекател
ните елементи на тази разрушающа
народното стопанство на Германия
политика: лицемерието винаги се
нуждае от морално оправдание, не
изпълнените от Германия задълже
ния оправдават актовете за насилие,
предизвикали това неизпълнение. Политиката на разрушающите сто
панството санкции едновременно ук
репва дезорганизацията на целия
икономически живот на Германия
и ако до прилагането на санкциите
долара струваше 9,000 марки, то са
мо за месец януарий .марката се понизи почти още три пъти: долара
се приближи към 25,000 марки.
Нека утре французи и белгийци
да напуснат немската земя, тогава
за Германия ще бъде несъмнено потрудно да възстанови онова небла
гополучно състояние на народното
стопанство, което съществуваше до
нахлуването в Рейнската област. Но
съюзниците дойдоха в Рейнската
област с сериозни намерения; за за
щита на техническата комисия с ъ 
що са нуждни корпуси, както за
обезпечението на дълга трябва да
бъде разорен длъжника. Санкции
те на репарациите осъществяват с ъ 
щата политическа цел, която се пре
следва. от самите репарации.
Обаче, ако политическата иконо
мия има известен смисъл, то е само
за туй, защото съществуват извест
ни обективни закони на стопанския
процес, които се изучват от . тази
наука. Вътрещната логика на сто
панството не се бои от французките политици и генерали, нито пък
прекратява своето течение вследст
вие молбите на поставените на ко
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лени народи. Народа, на който б ъ 
де наложено задължение да плати
повече от това, което той обектив
но може да плати, без да се пре
връща по своята психология в ра
ботещ за господаря роб, не ще из
пълни своето задължение. Той, или
събрал последните остатъци от си
ли, ще хвърли ярема, или пък, из
губил мъжество, ще изгуби импул
са към труд и стопанство и ще се
предаде на съкрушителното в ъ з
действие на с о ц и а л н и т е хи
мери. В една или друга форма, по
литическото същество на репарационната проблема ще Се разреши
с чисто политически приоми. Дали
такова разрешение ще създаде ико
номически изгоди за победителите
— това е въпрос, в който можем и
трябва да се съмняваме. Репарационната проблема ще бъде разре
шена не в тази плоскост, а само то- ,
гава, когато фантазията на полити
ците и военния крак на генералите
отстъпи мястото на трезвите позна
вачи логиката на стопанските про
цеси. Разбира се, много по-добре би
било, ако от това се почнеше раз
решението на репарационната про
блема: народите биха преживели помалко страдания и на Херострата би
имало по-малко конкуренти; можем
да бъдем уверени в едно, че с то
ва ще се свърши разрешението на
репарационната проблема.
Н. Долински,
доцент в Висшето тжргов.
училище.

Р У

Р.

Днес вниманието на целия свят е
привлечено от Рурската военна ек
спедиция на Франция, като решите
лен а к т . на репарационни санкции.
Най-богатата с природни богатства
област на Германия в десно на р.
Рейн от 10 януарий се намира в р ъ 
цете на французките окупационни
войски.
Що е Рур? Кое привлече апети
тите на Франция именно в тая об
ласт, като най сигурен залог за ре
довното изпълнение от страна на
Германия наложените й репарацион
ни задлъжения?
Истинското значение на тази об
ласт, както за германската иконо
мическа мощ, така и за репарационните апетити на Франция, ни дават
изложейите по долу данни.
Тая област, състояща се от двете
германски държавици, Хесен и Вестфалия, е най-богатата страна с мине
рални съкровища и с най-силно раз
вита едра индустрия в Германия.
След. загубването на Горна Силе
зия и Саарската област, единствени
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те значителни каменовъглени мини
в Германир остават в Рурската об
ласт. Района на камено-въгл залежи
тук заема едно -пространство от
2,900 кв. км. с едно богатство от
54,300,000,000 т. к. въглища*). Това
богатство на въглища се намира на
различна дълбочина в земята. До
700 м. дълбочина има 11 милиарда
т., от 700—1000 м. — 18 милиарда
т., от 1000—1500 м. — 25 милиарда
т., а под 1500 м. дълбочина богат
ството се оценява до 75 милиарда
тона.
Според оценката на проф. Krusch
общото това богатство възлиза на
213 милиарда тона кам. въгл., кое
то може да стигне за 764 години,
като се вадят 100 милиона тона го
дишно. А ако се експлоатират и тия
под 1500 м., то ще има още за 674
год. при същия добив. Проф. Fesch
оценява това богатсвво в Рур още
по-голямо. — в състояние да задо
воли един годишен добив от 100
мил. тона чак до 4031 година. Ос
вен тия обикневени въглища има
леговища с около 4 милиарда тона
лигнитни въглища.
Наред с тия природни богатства
Рур притежава твърде значителни
залежи от железни руди, медни,
цинкови и пр., които заедно с тия
от Елзас-Лотарингия създадоха мощ
ната и тежка рейнско-вестфалска
индустрия.
Общо в Есен е имало 632 пред
приятия с в л о ж е н к а п и т а л
2.370,650,000 зл. мк., а Вестфалия
255 с капитал 1,163,260,000 зл. мк.
Началото на модерната индустрия
е започнато през втората половина
на миналия век, кето първи пионе
ри са били английски и белгийски
рудничари с едно значително учас
тие на француски капитали. След
големата криза през 1870/71 год.
индустриалните предприятия на Рур
преминават в ръцете на Круп, Ханиел, Кирдорф и по-сетне Тисен и
Стинес.
Днес природните богатства и ин
дустрията на Рур се намират в ръ
цете на 13 мощни концерни. Ико
номическата мощ на тия концерни
се вижда от следнята таблица за
производството на кокс и канени
въглища.
(Гледай табл. на след. страница)
Извънредно големото значение
на тия природни богатства за гер
манската индустрия е било оценено
още на време и положените грижи
за неговото най-рационално изпол
зуване са се изразили в едно коло-,
сално увеличение на производството
на кам. въглища. В 1883 год. е има
ло 191 разработени кам. въглени
*) Тия ■ посжедукнцнте я ш сме заежа
от в. Le Temps м. декември* 1922 г.
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Кокс
Въглища
1913 1921 1913 1921

Стинес
10759 16714 2618 4030
Ханиел
10388 6222 2046 1549
Круп
7569 6032 2435 2050
Феникс
7510 5026 886 864
Рейнски зав.
1147 4846 503 1072
Тисен
4460 3914 1490 1060
Хиош
4457 3990 1073 1182
Манесман
29Д0 3549 663 1040
Клйокнер
3503 3112 1297 1200
Лотарингер . 3726 2617 1199 1117
Рйохлинг
3027 2549 .740 702
Щум
-1657 1195 452 395
Мансфелд
603 257 273 176
мини с годишен добив 27.800,000 т.
въглища, а в 1913 год. — 221 ми
ни с годишно п р о и з в о д с т в о
110,808,000 т., или по-вече от 60%
от цялото германско производство.
С загубването на Горня-Силезия, рурското кам. въглено производство,
съставлява вече 64% от целото гер
манско производство. Макар след войната производст
вото на въглища в Рур да спадна
до 71,160,000 тона в 1919 г. усили
ята на германците успяха да увели
чат това производство до 88,256,000
т. в 1920 год. и 94,115.000 тона в
921 г., като през 922 год. то е до
стигнало почти мирновременното
положение.'
' Богатството на камените въглища бе основата на добилата свето
вно значение германска химическа,
индустрия, концентрирана в тая об
ласт и в близкостоящите градове
Франкфурт; Хйоне, Людвиксхафен"
и пр.
Само в Рурската област тая ин
дустрия е произвела:
1913 год. 1921 год.
Амонячна сода 322,960 х.т. 267.859 х.т.
Катран
'619,624 , 56%129 „
Бензол
82,494 „ 102,554 „
Смола
134,662 * 136,324 .»
Освен това в 1913 год., благода
рение железните рудници на Елзас
и Лотарингия и тия в Люксембург,
в Рур се произвеждаха 8 мил. тона
чугун и 10 мил. тона сурова стома
на, едно производство, представля
ващо 68% от цялото производство
-на желязо в Германия. Поставена в
едно изключително положение след
войната, Германия вложи значител
ни усилия в развитието на: тая теж
ка индустрия,, като досгавяше руди
от Швеция, Испания,' Чехия и нр.
. и успя да, запази и тук своето мир
новременно положение. Водените o f
Стинес преговори с Bernard, пред
ставител' на елзас - лотарингските
железни минй, през 1921 Год целя
ха да осигурят на рурската тежка
индустрия нужните железни руди
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Това решение влиза в сила от 11
Предприемчивия и организатор
ски гений на германците беше ус февруарий т. г.
пял да издигне тежката минна ин
Вяншната търговия на България през
дустрия в тия области до положе
нието на един основен фактор в раз 1922 год.
На тази тема началника на отде
витието на цяла индустриална Гер
ление
в Дирекцията на статистика
мания. Целия Рур бе превърнат на
една ■грамадна мина — . фабрика, та г. Н. Михайлов пише статия в.
' пред чийто мощен вид трябваше в сп. Bulletin, des chambres de commerce
първия момент да се удивлява пра et d’industrie bulgares.
Точни данни за вноса и износа
тения от- г-н Поанкаре за окупа
ние
имаме ,само за първите три ме
цията французки войник
Като се вземе пред вид, от -дру сеца от изтеклата година, а именно:
Внос през януари, февр. и март
га страна, нуждите на елзас-лотавсичко 745,047,000 лв.
рингските високи пещи от герман
Износ през януари, февр. и март
ския кокс,, може да се обяснят апе
Всичко 832,494,000 лв.
титите на Comite des Forges в Фран
ция към тая обетована минна стра • В сравнение с миналите години,
на Рур, както ,и цялата тая. фран- тия данни стоят така:
год.
Внос
Износ
цузка акция в Рур, инспирирана, спо
ред думите на Leon Jouhaux, от са 1912 ян., ф. м. 50,453,000 63,341,000
1915 „ „ „ 19,832,000 30,992,000
мия този Comite.
Това е Рур, чийто подземни мин 1920 „ „ „ 369,931,000 128,944,000
ни газове могат да се възпламенят 1921 „ „ „ 644,546,000 389,698,000
и хвърлят в гибел отново Цяла Ев 1922 „ . „ „ 749,047,000 832,494,000
За пръв път от войната насам
ропа с своята вековна култура.
ние
сключваме един тримесечен пе
Догде Франция ще отиде' в тая
си акция, ще може ли Германия да риод с благоприятен за търговията
преживее изгубването на Рур, ето баланс. Ако се съди от данните, с
големите въпроси, които с трепет които разполага финансовото ми
нистерство, активния баланс про
си задава цял свят.
дължава и през м. април, обаче
след тоя месец баланса става пак
неблагоприятен. Ето тия данни:
1922 г.'
Внос
Износ
Април 156,605,000 265,785,000 лв.
359,148,000 285,632,000 „
По товаренето на вагоните пред мит- Май
Юний
439,850,000 260,030,000 „
нишките магазин.
Юлий
418,409,000 251,277,000 ,
На 10 февр. т. г. се състоя съ  Август 408,615,000 278,788,000 »
брание в помещението на ВарненЗначи, след първите четире месе
търг.- индустриална камара от се ци с благоприятен баланс следват
кретаря, на камарата; управителя' на втори четире месеци с твърде не
митницата, инспектора на труда, благоприятен баланс. Но понеже
председателя, на Стоковата борса, усиления износ на зърнени храни
двамина представители на търгов . заночва през есента, то можем да
ците и един представител на мит- се надяваме, че последващите ме
нишките работници, които се зани сеци от годината ще имат пак поло
маха с въпроса за определяне раз жителен баланс. С най-голема уве
стоянието при товарянето на ваго реност може да се предположи, че
ните от митнишките магазин, тъй ка общо взето, изтеклата година ще
то пасажа §„независимо от разстоя ни е дала един благоприятен баланс,
нието от митнишките магазин,“ с което се обяснява и чувствител
в гл. Б., точка 1 на временната та ното подобрение на валутата ни през
рифа за възнаграждението на ра последните месеци. Това, обаче, не
ботниците в Варненското пристани требва много да ни радва, защото
ще се различно т ъ л к у в а от заин тоя положителен баланс на търго
тересованите страни й предизвиква вията ни никак не се длъжи на уси
ления ни износ, а на съвсем нама
спорове между , тях.
След като обсъди въпроса, с ъ  ления внос, което показва, че и ин
бранието единодушно реши д а ' се дустрия, и население, са в големо
замени пасажа „независимо-от раз •затруднение и немат възможност
стоянието“ с следния пасаж: „да се да си доставят от странство необхо
товарят вагоните на първите линии димите материали, машинерии, конпри рампите на магазиите, или кой сомативни продукти, изделия и ррто търговец желае да товари на' Безмитен внос за индустрията.
друга линия, -ако местото позволя
ва, ufe си. послужи с к о л а^ за да дЬ-‘ ' Министерството на търговията е
кара. сто ката до рампата на магари решило да се впишат в. списъка на
ите.
суровите и полуизработени материя-
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ли, внасяни без мито за насърдчаваните от държавата индустрии, още
и, следните материяли:
1) За кожарската индустрия: мор
ска пяна, сярна киселина, оцетна
киселина, винена киселина, бланкит,
лионски восък, кръвни соли, винен
камък, кополи, зелен камък, оловен
окис, оловно белило, черни слети
гуми, прогон, казиин, шелак, умби,
рациново масло, терпентиново мас
ло, бронзов прах, бронзова тинкту
ра, филтрова книга, костено масло,
масло за лак и препарат „протектол“.
2) За сапунената индустрия: нафтена киселина, смес от разни расти
телни масла и денатурирани орга
нически бои.
; . 3) За картонажната индустрия:
картон обикновен бял и цветен.
4) За ютената индустрия: кар
тофено брашно, декстрин, гума арабикум, бои органически и минерал
ни, естественни и изкуствения.
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7—8 лв. кгр., картофи 3 лв. кгр., причини, от 14 февруарий т. г. до
лук 3 лв. кгр;, чесан 25 ст. парчето. второ разпореждане, никакви ваго
Ме с о : говеждо 26 лв. кгр., ов- ни нема да се маневрират по разнещко 26 лв. кгр,, масло пресно 100 - ните стифове, складове и параходи,
лв. кгр., сирене 40 лв. кгр., кашка а ще се разтоварват там, гдето же
вал 50—70 лв. кгр., яйца 2—2’50 лв. лезницата е имала възможност да ги
парчето.
остави на разтоварищната линия.
На неразговарените вагони ще се
По товаренето и разтоварването на сто
ки в района на Варненското пристанище събира денгуба на общо основание.
и вън от него.
Нуждата от траверся за нашите же
Съгласно нареждането на Минис лезници.
терството на вътрешните работи,
Г-н Д. Калинов в .Слово* б р .254
отд, администр.-полицейско от 17.1
т. г под № 495, пристанищните ра- пише за големрта нужда от травер
ботници-преносвачи, по силата на си за нашите железници. След свърш
правилника за преносната служба в ването на войната, за правилния ход
Варненското и Бургазкото приста на железниците са били сменяни
нища, имат право да товзрят и раз ежегодно по 250,000 траверси. За
товарват само стоки, които състав това от 1919 г. до днес дирекцията
ляват част от пристанищния трафик. на железниците си е предпоставила
Стоки, обаче, макар разтоварени, или в своята програма да сменя по 400
натоварени в района на пристанище —4‘*0 хиляди траверси. Тази година,
то или на гарата, но които нямат обаче, от държавните горски сто
нищо общо с тоя трафик, са сво панства (в Лонгоза и Гешова пл. в
бодни
от задълженията, предвидени Родопите) са били смъкнати само
Нови изменения на закона за борсите.
в гррецитирания правилник, по от 15,000 траверси. Тази слаба произ
На 16 т. м. в Народното събра ношение на работниците — npenot- водителност се дължала на това, че
ние е внесено законодателно пред вачи, т. е. за тех заинтересуваните поменатите горски стопанства са би
ложение за изменение закона за бор търговци могат да си вземат вън ли отнети от дирекцията на желез
сите, както следва:
шни работници да им плащат уго ниците и предадени на дирекцията
- Чл. 17. Всеки член е длъжен да ворените възнаграждения, мимо ус на трудовата повиност.
изпълнява задълженията, които про тановени в правилника такси.
Дизбарко за стоки по-малко от 1000
изтичат от' тоя закон или правилни
килограма.
ците на борсата и да не действува Покупателната сила на земледелеца
със спекулативна цел за повише
На тази тема началника на отде- _ Съобщава се, че допълнителния
нието курсовете на чуждите валути. ление при Дирекцията на статисти протокол на комисията по опреде
Чл. 111. Който, с цел да влияе ката, г. Н. Михайлов, пише интере ляне размера на днзбаркото в Вар
върху курсовете, извършва фиктив сна статия в .Икономически Прег ненското пристанище е утвърден от
ни сделки, употребява измамливи лед" от 171 т. г. След като конста- министра на железниците в смисъл,
средства, зарегистрирва или разпро тирва факта, че селянина-земледе- щото за стоки в по-малко от i ,000,
странява недействителни курсове лец днес продава произведенията си, кгр. ще се плаща дизбарко по 15
вътре или вън от борсата, наказва които са възкъпнали от 35 до 45 ст. на кгр., обаче като минимално
се за предателство спрямо държа пъти повече (от 1910—22 г.), -а ку дизбарко на колет ще се събира
вата от 10— 15 год. строг тъмни пува артикули, които са поскъпнали сумата 30 лв.
чен затвор и глоба от 100 хиляди само от 22 до 38 пъти, авторът на
статията заключава, че нашият сел Панаир на мастри в Будапеща.
до 1 милион лева.
Със същото наказание се наказ ски стопанин е в по-благоприятно
От 19 до 26 май т. г. ще се съ с
ват и нарушителите по чл. 17, ал. положение, отколкото преди. Така, тои в Будапеща XIV-ия мострен па
той за същата равноценност, за ка- наир, организиран о т тамошната
I последния случай.
квато преди войната си е набавял търг. камара, с съдействието на Ми
Зеиледелчесии бюлетин.
продуктите, днес може да си наба нистерството на търговията и об
Варненската държавна земледел- ви такива в по-големо количество. щинското управление.
ческа катедра, в бюлетина си от 12 И инвентара си би могъл да въз
Посетителите се ползуват с 50%
станови и подобри сравнително с по- намаление ио унгарските железници;
февр. т. г., съобщава следното.
малко
средства,
отколкото
преди
Посевите през този месец са в
правят им се улеснения при визира
добро състояние, въпреки промен войната. Нещо повече даже: той мо нето на паспортите, както и при
же
да
има
днес
с
същата
равноцен
ливото време. Измръзване досега
им на квартири в
ност по-голема работна сила, защо- настаняването
не е забелезано.
Будапеща.
Лозарство. Навсекъде почти уси то надниците на земледелените ра
Пред вид важността, която пред
лено се риголват местата, предназ ботници са едва увеличени 30 пъти. ставлява тоя панаир за нашите тър
начени за лозя. Некъде торене на Всичко това, обаче, не требва да се говци и промишленици, камарата
възрастни лозя. Продължава резит- счита за селско благоденствие. Това поканва интересуващите да го по
положение на земледелеца-произво- сетят.
бата на материала в маточниците.
Състоянието на добитдка е добро. дител е само едно подобрение срав
Поправка. В прегледа на Варнен.
Храни се доста умерено, поради нително положениету преди война
та, което бе тогава почти плачевно. стокова борса на бр. 17 стр. 7 са донеизвестността през пролетта.
пустнати следните грешки: на 8-ня
Стихийни повреди нема.
ред думата известно пасе чете по
Цени: двоен декалитър пшеница Наредба.
, Варненското железопътно влага стоянно, а на ред 24 думата та
90 лв., ръж 70 лв., ечемик 56 ле.,
овес 34 лв., 'царевица ; 60, лв., ‘ боб лище известява, че по технически рифите да се чете паритетните:
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Занаятчийски отдел.
Из занаятчийската анкета.
Габровските чехлари за положението си:
— , Умира нашия занаят. Чукаме
С мущата колкото да ни чуват хо
рата. Едва можем да се прехраним.
Няма едновремешната работа, то
гава с малко капитал, много изкар
вахме, а сега, с много по-голям ка
питал, при денонощен труд, едва
преживяваме. С изключение на 3—4
души, всички други работим почти
с чужд капитал. Полиците постоян
но растат. Суровите материали на
кредит вземаме, изработената стока
на вересия даваме. Разноски големи,
данъци тежки, наеми непоносими.
Работници не смееш да вземеш, ра
ботим повечето сами или най-вече с
1—2 чирака. Мнозина от калфите
и работниците, прибързано, преди
да са усвоили добре занаята, оти
ват по селата, почват самостоятелна
работа. Произвеждат ефтина, но не
възможна стока. Подбиват цените
на пазаря, но едновременно с това
и качеството на стоката. Направили
известно състояние, скоро те напу
щат селото и се преселват в града.
Неподготвени за градската конку
ренция, привличат що годе клиенти
с ефтината, но недоброкачествена
стока и по тоя начин подбиват об
щото доверие спрямо чехларския
еснаф.
~<3г- друга страна, търговията е
обуща не става на почтени начала.
Взелите на кредит стоки търговци
не устояват на задълженията си и
ние се влачим по съдилища за взе
манията си.
Нашето положение от ден на ден
се влошава и няма изгледи за посветло бъдаще.
Стига да има желание, може да
ни се помогне, като ни се даде:
1. Ефтин леснодостъпен кредит;
2. Закрила на истинските, способ
ните майстори и строго преследване
на нелоялните конкуренти в занаята.
3. Техническо усъвършенствуване;
4. Повече морал в търговията и
5 По-леки данъци и наеми,
Обущарството в гр. Шумен.
Новото обущарство в" Шумен се
е появило в половината на минало
то столетие, след идването на ун
гарски емигранти и кримската вой
на. Най добрият майстор в турско
време е бил Никола Патоев, който
учил и усъвършенсгвувал занята си
в Букурещ, дето имал роднини и
приятели добри майстори.
Днес в Шумен най-разпростране
ния занаят е обущарския. Той брои
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около 180 самостоятелни майстори,
които упражняват занаята сн в работилници-дюгени сами, или с помоща на 1 до 3 ученици — чираци и
с калфи и наемни работници— май
стори. Учениците-чираци, които учат
обущарството, са по-вече из окол
ните села, с незавършено първо
начално образование, или най-много
свършили първи прогимназиален
клас й деца на сиромаси родители
или сираци.
Техническата подготовка на май
сторите е добита чрез продължи
телна практика — чиракуване. Една
малка част са посещавали времени
курсове, устройвани от министер
ството или камарата. Те са и найдобрите работници в града.
Вложен капитал. Инвентаря на
обущарските майстори се състои от
една шевна машина, една или две
низки масички-тезгяхи, няколко ка
лъпа и други дребни инструменти
и мобили, които възлизат на една
сума около 10,000—15,000 лв. А поголемата част от майсторите рабо
тят без шевна машина и с инвен
тар не по-вече от 2,000—3,000 лв.
Срещу възнаграждение те си слу
жат с машините на по заможни
майстори.
Обржщателен капитал. ■ Един
майстор от средня ръка си е слу
жил с 10,000 —15,000 лв. да купува
в малки количества кожи и др. ма
териали.
Кредит. Обущарският занаят, ма
кар и най-многолюден в града, е в
бедно положение. Един малък про
цент работят със собствен капитал.
Поведе прибягват до кредит към
търговци на кожени и обущарски
материали. На тях задлъжняват и
повечето майстори трудно се изпла
щат. По състоятелните и пресмет
ливи прибягват до заеми от местни
те кредитни учреждения, особно от
наскоро уредената популярна банка,
която напоследък почна да отпуща
кредит на занаятчии до 30,000 лева
срещу добра гаранция.
Данлщи и наеми плаща за сега
една работилница около 5000—6000
лева. И благодарение на крайно спес
товния си живот, могат да посрещ
нат и д а се изхранват чрез занаята си.
Пазар. Почти всички дюгени-работилници се намират по . чаршийските улици. Там работят по по
ръчки, по мярка. M iлка част от дюгяните приготвят стока за частни
клиенти, които идват в града - паза
рен ден, или сами носят стоката си
по околните сеДмични пазари (Нови
Пазар, Сенебир и Ески-Джумайския
панаир). Никой не готви стока за да-'
лечна продажба, поради липса на
капитал- В града няма внос. на го-,
тови обуща.

Паричната и стопанска криза.
от обуща
рите. Много -майстори, като не можат да се снабдят с достатъчен ка
питал, се принуждават да затворят!
дюгените си и да постъпят на ра
бота като работници. Кризата в то
зи занаят се засилва твърде чувстви
телно и от нелоялната конкуренция
на държавните работилници в зат
вора и казармата. Голяма йаст от
клиентите си поръчват обуща там.
Кооперативната идея между обу
щарите е доста разпространена. Пре
ди 3 години се основа една потре
бителна кооперация в града. Тя по
чна да доставя материали за еснафа,
но нейното съществувание бе крат
ко: след 2 годишна работа, поради
липса на сговор и взаимно доверие
и поради липса на опитен ръково
дител, тя ликвидира. Днес занаят
чийството съзнава голямата нужна
от един общ магазин, който да им
доставя евтини материали и в същ о
то време да им кредитира. Сами виж
дат, че голяма част от печалбата им
отива другаде. На няколко пъти е
подемана идеята да се основе про
изводителна кооперация (особено
след някоя гореща кооперативна
проповед). Но скоро инициаторите,
като. мине малко време, се отказват,
понеже не виждали задоволителни
резултати другаде. Обаче, бъдащето
ще ги застави да си подадът ръка
за задружна работа.
Нужди. Обущарското занаятчий
ство в града има голема нужда от
кредит и техническа подготовка. Те
искат да им се помогне в борбата
против нелоялната конкуренция; да
им се откриват по-често специални
курсове, в които покрай теория, до
бре да е застъпена и практиката.
се чувствува най-много

ВЖНШЕН ПРЕГЛЕД.
АМЕРИКА у
В северо-американските Съедине
ни Щати съ издадени за през те
кущата година позволителни за за
селване на 286 албанци, 330 армен
ци, 7451 авсгрийци, 1563 белгийци,
362 българи, 14357 чехословзии,
5619 датчани, 3921 финляндци, 5729
французи, 67607 германци, 3294 гъ р 
ци, 5638 унгарци, 42657 италиянци,
21076 поляци, 2465 португалци, 7411
ромънци, 21613. руси, 1348 естландцй, 1540 лифляндцй,- 2310 литовци,
912 испанци, 3747 швейцарци и
77206 англичани.' Ней-големо йзсел- ване става от Англия, Германия, Ита
лия и Русия.
... ;
.
Печатница ;Зора* ^ Наемател: Печатарска
Произведат. Кооперация .Единство*— Варна.
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барометр, по който да се сжди за
Герианското стопанство през 1922 г. вжрвежа на германското стопанство.
Тежка бе годината 1922 за общото
германско национално стопанство. ТУРЦИЯ,
Според бюлетина на англ, тжрг.
Н а пжрво място стои намалението
в производството на каменните вж- камара в Цариград, през м. декем
глища, което от 13,418,000 тона през врий 1922 год. са били внесени в
м. януарий (без Саарската област) е този град 211,168 торби брашно, а
спаднало на 9,000,000 т. през юний именно:
с. г. и едва е могло да бжде заси
От Сжед. Щати
169,869 торби
лено на 10,456,000 т. през м. моем„ Бжлгария
14,904 „
врий. По тая причина не сж могли
„ Австралия
14,625 ,
да бждат изпжлнени вжглищнитеза„ Ромжния
6,018
„.
щжлжения по репарациите. '
„ Франция
5,552 ,
- Статистиката вжрху вжншнатз тжр„ Анадола ________ 200
говия набелязва едно повишение на
Всичко . 211,168 торби
вноса през пжрвото полугодие. От УНГАРИЯ.
563,000,000 зл. марки през м. март
Едно сдружение на унгарски фаб
т о й се е вжзкачил на 684,000,000 зл.
марки през м. юлий и през м. ок- риканти е решило да уреди една
томврий е спаднал пак на 531,000,000 плаваща изложба на индустриални
зл. марки. Сжщото е и с износа: мостри по дунавските брегове. Па
•през м. март последния е вжзлизал раходите на тая изложба щели да
на 324,000,000 зл. марки, а през м. посетят н а ш и т е пристанища по
юний вече на 427,000,000 зл. марки. Дунава.
През м. октомврий обаче той отно
во е спаднал на 290,000,000 зл. мк. '
Работната ржка кжм края на го
лината се намира в едно влошено
Пристигнали параходи:
положение спрямо пжрвите месеци
От миналата седмица:
на сжщата. През м-ц март на 100
Пар. „Янри Фрейсине“ с: лой 21498
.предлагани места за мжже са се яви
•
ли 125 работотжрсящи, през' м ц килограма.
Пар. „Клио“ с : игли 428 кгр. масло
юний само 109, а през м-ц ноемврий
175. Особено влошено е положе 8412 кгр., галванизирана тел 5250 кгр.
нието на женската работна ржка. манифактура 5631 кгр., хартия 14628
~На 100 места през м-ц март са се кгр., гвоздеи 44100. кгр., химикали 94
явили само' 89 работотжрсящи же кгр., кожени изделия 276 кгр., кафе
ни. До м-ц август нуждата от ра 7500 кгр, железария 2503 кгр., маши
ботни ржце ве била покрита от тжр- ни 410 кгр., анилинови бои 7288 кгр.,
сенето. След това през м-ц ноем сулфид 11046 кгр., хидросулфид 330
врий положението още се влошава, кгр., цвеклово семе 50800 кгр.
Пар. „Явиемор“ галванизирана лама
и имаме вече 148 работотжрсящи
жени на 100 свободни места. Това рина 6150 кгр, тенеке 15175 кгр,,
се отнася най вече до текстилната черно олово 1000 кгр., син камжк
264660 кгр., манифактура 23181 кгр,
и луксозна индустрия.
В противовес на всички други об амонячна сол 200 кгр., сода бикарбо
ласти на икономическия живот, па нат 7739 кгр-, масла 3640 к г р , памуч
ричното тжржище рисува една кар на прежда 82805 кгр., медна ламарина
тина на пжлен упаджк на герман 20370 кгр., калай 3390 кгр., ленено
ската валута. Дскато числото на не- масло 4085 кгр., шевни конни 2140 кгр ,
сжсгоятелностите, които средно през кадифе 243 кгр., мгшинария 4915 кгр.
15; И- пар. „Бресчия“ под англ. зна
всеки месец'от 1913 г., сж били 815,
« спаднало от 151 през м-ц^март ме с : галванизирана ламарина 49300
1922 г. на 34 ,през м. ноемврий с г. кгр , каиши 235 кгр., шевни конци 3730
Курсжт на долара се е вжзкачил от кгр. тенеке 12055 кгр. масло 3900 кгр.
284 през м- март на повече от 8000 манифактура 23173 кгр., в ж л н е н и
през декемврий и след френското изделия 2035 кгр., памучна прежда
нахлуване в Рурската област е над- 22685 кгр., син камжк 22405 кгр., со
хвжрлил вече 15,000 марки. Не се да каустик 2630 кгр,, глицерин 3215
касае вече до отжждествяването на кгр., нишаджр 1160 к гр , сода бикар
стопанското разрушение с.увеличен бонат 2245 кгр.
16. II- пар. „София“ с: #1450 кгр.
нието на книжно паричния сток,
който от 140 милиярда марки през крайбрежни стоки.
м. март, достига до 770 през м. ноем-_ 17. II. пар! „Бжпгария“ под бжлгар.
врий и в края на годината над един знаме с: кожи 1500 кгр, набивки 1600
кгр ,'портокали'4000 кгр., торби 9500
билион.,
'ЧС >:'.Ч.;ч-; - ‘г
кгр
, -фурми- 2468 кгр-, лимони- 4000
Нещо повече. Сжстоянието ва гер
манските финансии при днешния си кгр., риба 900 кгр., бои 425 кгр., мани
^развой не може да се смята като фактура 600 кгр.

18. II. пар. „Ягамемнон“ под холан,
знаме.
пар. „София“ с 1000 кгр. крайбреж
ни стоки.
19. II. пар. „Белгравиян“ под англ. зн.
пар. „Кирил“ с машини 185 кгр.,
манифактура 210 кгр., риба 1500 кгр.,
кжна 1000 кгр., чзвен 531 кгр.
20. II. пар. „Иигрид“ под швед. зн.
пар. „Кпеопатра“ под англ. зн.
пар. „Кайзари“ под англ. зн.
пар. „Ц. Фердинанд“
21.11. пар. .Албания* под итал. знаме
с 150,000 кгр. разна стока.
пар. „Гален* под Норвежско знаме,
иар. „София“.
22.11. пар. „Анастасия* под гржцкозн.
пар. „Стад }(аорлем* под холандско
знаме с 1,894,000 кгр. разни стоки от
Германия.

Заминали параходи:
14. II. пяр. „Кпеопатра“.
15. II. пар. „Ялкивияди“ под белг. зн.
пар. „Цар Фердинанд“ с : захар 40
хиляди кгр., спирт 40000 кгр., кожи
6000 кгр , брашно 120000 кгр., разни
10000 кгр., боб 24000 кгр., жито на
сипано 650000 кгр., свини 47 глави, волоае 156 глав. овни 104 глав, и 37 ка
феза кокошки за Цариград,
пар. „Ястер1*.
16. И. пар. „Бресчия“.
17. II. пар. „Явиемор“.
пар. „Иония“.
пар. „София“.
18. П. платноход ,,}(они“ под гру
зинско знаме с : 50000 кгр. сяно за
Цариград.
пар. „Ягамемнон“.
19. II. пар. „София“ с : 400 кгр. за
крайбрежието.
пар „Бжпгария“ под бжлг. зн. с :
боб 370000 клр.,’ брашно 20000 кгр.,
тиквенни семки 10000 кгр, за Пирей.
пар. „Кирил“ с: 33 кафеза кокошки,
97 свини и 44 вола за Цариград.
20. II. пар. „Белгравиян ‘.
пар. „Кпеопатра“.
20.11. пар. „Кирил*.
21.11 пар. „Албания*.

Очакват се да пристигнат
параходи:
Агенция „Дюрони & Раделия.*
. Пар. „Пейуу* от Messag. Marit. на
23.11. ще товари храни и ще замине
направо за Марсилия.
Пар. „Жак фрейсине* на 1.Ш от
Марсилии и Генуа. ’
, ,

• -

Агенция „Братия Раделия.*

Пар. „Гослар* от от Deutsche Orient
Linie кжм 12.Ш ще разтовари около
400. тона разна стока от Хамбург, Щетин и Бремен.
Агенция
Пайкурич.*
Пар. „Орно* кжм 10.111.
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^ Агенция ^, Лойд_Триеетиио^
Пар. „Грац* с около 130 тона разна
стока към 26.11. ..v s Г , .
’
Агенция-„М. Станев.“
The W esteott 4 Laurence Line Lid.
Пар. .Bulgarian* на 26 того от Ан*
верс, Хул, Лондон с 133000 кгр. железо, 10000 кгр- сода, 5000 кгр. масло,
4500 кгр. манифактура, 1400 кгр. пре
жда, 15000 кгр. ламарина, 18000 кгр.
вълна, 6200 кгр. желез. вжжа.
Пар. .Egyptian“ на 8 март от Хул,
Анверс, Лондон с неизвестно количес
тво разнородна стока.
The Elierman Line.
Пар. „Cressado* на 26 того от Ливерпул, Сванси с 130 тона манифакту
ра и 60 тона син камък.
Papayanni & С-о
Пар. .Q era n o ' на 6 март. от Ливерпул, Сванси, Оран, с неизвестно коли
чество разнородна стока.
Агенция „Бр. Зопас.“
Deutsche Levanie Linie
Пар. .Derindje“ идящ от Хамбург,
Бремен, Анвере ще пристигне кжм 25
т. м. с около 450 тона разнородна сто
ка. Носи транзбордиранй стоки от пар.
„Alster,* „Ronnang*, .D agbjorg,' .S te
ttin* и .Oder*. Ще замине за Кгостенджа и Одесса.
Пар. .Teodosla“ от Хамбург, Ан
верс и Бремен ще пристигне кжм 28 т.
м. с около 250 тона разни стоки.
Johnston Line
Пар- .Jncem ore* от Ливерпул, Сван
си, Гласгов и Анверс ще пристигне
кжм началото на м. март с около 400
тона разнородна стока.
Moss S. S. Co Ltd.
Пар. „Siptah“ идящ от Ливерпул,
Гласгов, Сванси, ще пристигне кжм на
чалото на месец март с около 150 то
на разнородна стока.

Информационен отдел.
Обзор на тжрншщето.
21 февруарий 1923 г.
В камбиалното тжржище се за
белязва слабо умекване по отношение
рекордните курсове на пжрвосг. ва
лути, зарегистрирани на 13 того. Та
ка, на 17 того всички валути по от
ношение курсовете на 13 того спад
наха, както следва: Швейцария с200,
пункта; Нюйорк с 18; Лондон с 75;
Париж с 138; Италия с75; Цариград
с 7*50, Ромжния с 8 ; а Германия е
зарегистрирала повишение с 029;
от 17 до днес сжщите курсове на
ново се повишиха без да достигнат,
обаче, тия добити на 13 того. Въоб
ще камбиалното тжржище в послед
но време е подложено на силни ко
лебания, които вземат доста обезпо
коителен характер.
Колониал. Смущението предизви
кано от главоломните скокове на
чуждите валути през миналата сед
мица, проджлжава да цари сред търговците и през настоящата, и мимо
големия застой, поради въздържането на вжтрешността да закупува,
цените продължават да са твжрди и
да отбелязват нови повишения, защото независимо от курсовата про
мяна, повишение зарегистрират и
чуждите тържища.
Ларвените масла почти са на изчерп
ване в пияцата и поради възбрана
та на износа, от Гжрция за бъдаще
почти не могат да се очакват таки
ва, а внос ще имаме главно от Мар
силия и Алжир. Маслините също са
на изчерпване; ала на път'им а зна
чителни партиди. За отбелязване е,
че цените на захарта зарегистрираха
ново повишение: ситната 33 -3 4 л., а
на бучки в каси 37—37-50 кгр.
Железария. Сделки никакви. Тен
денция твърда. Ламарината отбелязва( тоже повишение, тъй като в
Белгия е достигнала до 140 франка.

Манифактура. Казаното за колониала
може също да се каже и за манифактурата и преждите. Въпреки без
Пар. .Canonuier* ще пристигне кжм действието на пияцата, от месец на
началото на м. март с 500 тона желе- сам манифактурата е зарегистрира
зопжтен материал.
ла едно повишение от 10—15в/о, когато пък преждите и платната над
Агенция .Братия Тройно.*'
вишават 20—25°/о.
S.
S. Belgravian пристигна на 19 то
Обущарски стоки. Без сделки. Тен
го и на 20 замина за Новоросийск ка
.
то взе 810 души руски бежанци. ' , денция на пошишение.
Бюлетина
за
цените
на
стоките
не
5. S, Hgnetapark се очаква да прис
тигне кжм 28 того с 300 тона разно поместваме поради това, че цените
родна стока, ловенето ж.-пжтен матери даже в е Л н и същ ден търпят про. мени.. ;
:
ал от Анверс.
Llod Royal Beige.

S. 5 . Lord Harington. Стоките на
този параход ще се транзбордират в
Цариград*

Рекламите додени в. „икономически
йзвееш“ истйгот цели сн. н

Варненска стокова борса,21 февруарий’19231г.
В сравнение с добрите цени на.
борсата, пристиганията и ирез на
стоящата седмица са твърде слаби.
Причината на туй трябва да дирим:
в настъпилото лошо време и гроз
но развалените и разкалени йз в ъ 
трешността пътища, които правят
движението невъзможно и пречат
на земледелското население да из
возва за продан храни до гарите.
Америка продължава да господ-ствува над западноевропейските т ъ р 
жища и с по-износните си цени да.
ги държи недостъпни за нашите
зърнени храни.
Износът на нашите зърнени храни;
продължава да става в близките ни
турски и гръцки пазари, с изклю
чение на царевицата, която напосле
д ъ к се плаща по-добре в Марсилия;
— Франция.
Зимницата се закупва главно от
местните мелничари и от експортйори за Цариград. Проникналото тук
от Цариград известие, че турското,
правителство възнамерява да нало
жи 450 гроша мито върху стотех
кгр. жито, предизвика през послед
ните дни едно по-живо търсене, по
неже експортйорите бързаха да вне
сат и депозират, на цариградското
тържище до казания срок възмож
но по-голями количества жито.
Бъдащия ни внос за Цариград,
много ще зависи от това, дали Тур
ция разполага с по-големи запаса из.
вътрешността, които, при голямата
протекция, ще намерят сметка да
наводнят цариградския пазар, а до
тогава, вероятно, цените у нас ще.
бъдат малко по-тнхи.
Боба и лещата се търсят главно за Гърция. При все, че сега настъ
пиха пости, та консумацията на тия;
артикули ще се увеличи, пак е ри
сковано да се надеем за по-високи;
цени тъй като последните са дости
гнали максимална висота,
Царевицата, напротив, при пододобрение на франка, има се надеж
да да отбележи нови повишения.
Днес на борсата беха изложени
зимница 7 вагона продадени по 6021/* ,
лева стотех кгр. при 2-4-2 примес и
77*5 тегло от Провадия ней висока
цена и 585 лв. при ,6-j-4 примес и
75 5 тегло от Борисово— най-низкатаЦаревица 8 вагона продадени бя
лата по 465, а желтата по 480 лв.
Боб 6Va вагона продадени.по 860лева % кгр.
. Фий 2 вагона по 610 — 615 лева

-

% КГР -

Зимница спадане 15—20 лв. на °/dкгр.. Царевица повишение 10 лв. на
®/о кгр. Другите артикули без из
менение.
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И ТА Л И А Н С К И
ю т е н и н ови з а
б р а ш н а , триади
и прв всеканви р азм е
ри и те ж и н и ;
З Е Б Л А и специално за
а м б а л а ж на тю тю н и ;

КЖ ВРДК марка „ТРИ СЖ РД Ц А
и „ТРИ ЛОПАТИ“. СОПДНИ ЕСМЕР“, КДСТОРЛИИ, БОЯЛИИ, СЕВИНГ, ТИ РЕТА за чорапи от прочутата итапиянска фабрика „МАНИФ АКТУРЕ КОТИНИЕРЕ МЕРНОДИНАПЕ“. БАСМИ щампосани, МЕРИНО черно, КРЕТОНИ, ФУЛАРИ,
СЕРЖОВЕ, ФИСТАНЛЖ ЦИ и др,

В м а, канави, конви и пр.
П р о д а ж б а на е д р о
ЦЕНИ

■

ВИНАГИ

салао

ПРИ

Рафаел Барух — варна.
Ж ак

на

б а л и .^

НАЙ-ИЗНОСИЛ

Г О Т О В А /В С К Л А Д

Телеграми: „Барух”.

Стр. 9.

СТО НА

шиаж»яв>дв

'

Барух & Внталн Барух — София
Телегр.: „Барух”, ТелеФон 1627 и халите 39.

Телефзн к« 151.

Ш. С и д и — П л о в д и в

Епископ Софроний“ Ns 4.

1— 25

0

--- :■
БРАТЯ ЯННШРЮХ
ВАРНА — ГАРА СТРАЖИЦА.

За телегр.: „Праматарови”.

Телефон & 68.

Тжрговия зв своя и чужда
сметка нв зжрвейй д а н
‘ и варива.
Склад ив джрвеии вжглйщв
5 н джрвв заторене.
tV
?;.--i•*- -

;3

Акционерно Д во ,,ЗЕМ ЛЕДЕЛЕЦ“ — Варна.

Покана
Поканват се Господа акционерите- на Акцио
нерното Д во „Земледелец“ —.Варна на общо годиш
но събрание, което ще се състои на 18 март 1923 г.
9 ч. пр пладне в дружественото помещение, улица
„Девня* (срещу житната борса) при
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Управителния и Проверит. Съвети;
2. Одобрение Баланса и С/ката „Загуби и Пе
чалби* и освобождаване от отговорност Управител
ния и Проверителния Съвети за деятелноста, им през
1922 година;
.. ,
3. Гласуване бюджета за 1923 г о д ;
4. Одобрение протоколното решение № 9 п. 1
на Управителния Съвет;
5. Избиране на нов Управителен и Проверителен
Съвети, съгласно чл. чл. 9 и 16 от дружествения устав.
За правоучастие в събранието, депозиране на
акциите ще става в дружествената контора, други
банки и дружества, което ще се удостоверява с из
дадените за.целта квитанции, или депозитни писма, с
обозначение № ра на депозираните акции.
•Депозирането на акциите; в друж. контора ще
става до 17. III .1923 г. 16 (4) ч. сл. обед, а в денът
на събранието при самото бюро. . * ,
. В случай, че събранието не Се'състои на 18 март
, 1923 г. по Непредставейгдостатъ^о ккпйтал. то се от
лага за 25 март с; г. в1същото' Комещение ^и час и
. при същия дневеК ред* гр. -Варна»: 5,: Ш 1923 г.'
От Управителния Съвет,
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АКЦИОНЕРНО

ДРУЖЕСТВО

„3 Е М Я Е Д Е Л Е Ц “ — ВЙРН А

БАЛАНС
АКТИВ

ПАСИВ

сключен на 31 Декемврий 1922 година.

Каса
Портфейл
Недвижими имоти
Ценни книжа
Мобили
Депозити
Текущи с/ки Debiti
Записи събиране
Депозирани записи
Ипотеки
Ч. Л. Учреждения Debiti

•

*
.—•—
Счетоводител: Г. Янков.

Чл. Касиер: С. Несторов.

СМ ЕТКА
ЗАГУБИ

300000
93199 55
186346 45
135461 76
35701 45
115068 31
50900 —»
66190 05
25000 —
310 —
390 —
1620 — '
45000 --- 1
46408 05.
6168 03
16554 35;
1124318 — ;

20597 23 Капитал
757704 60 Запасен капитал
Срочни влогове .
56400 _
Безсрочни влогове
7100
, 3500 — . Текущи сметки Krediti
50900 — Ч. Л. Учреждения Krediti
36044 80 Депозанти
66190 05 Чужди записи
40000 — Гаранции
24146 — Дивиденд 1919 год.
61735 32 Дивиденд 1920 год.
I Дивиденд 1921 год.
(
J Дивиденд 1922 год.
1 Лихви за 1923 год.
; Фонд постройка сграда
Тантиеми
1124318

ЗАГУБИ & ПЕЧАЛБИ

сключена на 31 Декемврий 1923 година.

Общи разноски
Заплати, канцел. и др.
Застраховки
:
Данъци
Изплатени данъци 1920 г.
9540
Изплат. данък сгради
672
6°/о амортизация върху 60,000 лв.
На сградата ’
Чиста Печалба 75247-12
Тантиеми
12% за Управ. Съвет
9029-65
5% за Провер. Съвет
3762-35
5% за служащите
3762-35
10% Запасен капитал
10% Дивиденд
Съгласно протоколното решение на Управ. Съвет, минава фонд постройка сг
рада на место на старата, която се съ 
баря по парцел
'
''

57335 40
90
—

ПЕЧАЛБИ

От лихви, комисиона, търговски сделки,
ценни книжа и др.
От порто герб
Or наеми

_,

р
137058 52
4426
5000

10212 —
3600

*

*

16554 35
7524 74
45000 —'
" \

6168 03
146484 52

14648452;

Счетоводител: Г. Янков.

Чл. Касиер: Ст. Несторов.

Д О КЛ АД
на Проверителния Съвет при Акционерното Дружество „Земледелец* — Варна на общото годишно акционер
но сжбрание свикано за 18 Март. 1923 година.
Господа Акционери,

В иапжпнение на чл, 202 от търговския
закон и чл, 17 от Дружествения устав прове
рихме съответните книги на Д-ството през
отчетната 1922 година и ги, намерихме редов
ни както баланса и сметката Загуби и Печал
би верно извлечени. Молим Ви, прочие, да ги

удобрите и освободите от Отговорност Упра
вителния и, Проверителния, Съвети за дейно—
ста им през 1922 година.
Вл. Арнаудов..

ГГровер. Съвет : Л. Димитров.
Х р. Михайлов-
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Ц жйдкони & е»шi
|

КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО-ВАРНА

I Телеграми: Жйакоии.

Телефон № 30Z.

Продажба на манифактурни
стоки и прежди
САМО НА БАЛИ ■

ГЖБЕНЙ Т И Р И ГЖБЕНИ
^

I

Започнаха да произвеждат в но

З а 4 и в д ц п . бирени

вопостроената си фабрика

б ути л ки , ап тен ар ски ,

най-доброкачествени

за

МАКАРОНИ, ФИДЕТА, ПДП,

XНИШЕСТЕ и СКОРБЯЛА X

лимонада, за

би

рени тр а н с п о р тн и в а 
рели за конячени
б ути л ки .

g Приемат поржчки за ма
карони в пакети от по
1\2 и 1 килограм;

ЦЕНИ КОНКУРЕНТНИ=
.—

V

--

2—4

Постоянен склад, цени ви
наги най-износни, при депозитйора на фабриката

А. А. КОЕН-ВДРИД.

Стр. 12.
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К О Л О Н И А Л и Ж Е Л Е З А Р И Я на Е Д Р О
Телеграми: .ТЕН ЕВ И “. ^

Телефон № 71.

В скл ад разполагане в и следните готови стоки:

Син канжк английски 98(99° малки варели от
прочутата фабри ка „Нощни“, РеФня ,Д аджунга“, МеСЯИЙИДолос“, СВПуНН марсилски и
турски, Захар: чехска на бучки в каси, Кафе
то, калаи, сода каустик, Стипца, Канапи, Синка,
Фжсшцн и др
Ламарина: черна и галванизирана, всички
х а

номера и дебелини. ТОНСКВ бело.
ПуТРЕЛИ (греД0) железни, ГВОЗДЕИ всички
номера,
белгийски,
бжлгарски „Л/ЦВ" и италиански „Тур“,

Джамове

Безири, Цимент

На пжт имаше:
Зачка, сода

кристал за пране, л и м о н о в а с о л ,

вж ж а

италиян., ч е м б е р л и ц и , т е л бодлив, ц и н к , с и н д ж и р и и др.

Последователно ни пристигат големи партиди от всички
горепоиеиати стоки.
"
«мм

