Година VI,

Варна, 11 Явгустъ 1935 год

Проф. Д. Мишайковъ е държ алъ предъ
тази годишния конгресъ на съюза на популяр
ните банки една твърде интересна речь, на тема
.Стопански факти и задачи*. Речьта е отпечатана
въ списанието на сжщия съюзъ, книжка 5—б за
юлий 1935 год. За да допълнимъ представата на
нашите читатели върху стопанското положение,
ще дадемъ н%кои извадки отъ тази речь
Изтеклата 1934 г. донесе едно раздвижване
на стопанския животъ, макаръ че заключенията,
които се правятъ възъ основа на числата не сж
единодушни. Ако приемемъ числата за в ъ н ш н а 
та т ъ р г о в и я (вносъ —износъ) презъ 1928 год. за
'100, тогава количеството на внесените и изнесени
те стоки въ външната търговия на света презъ
1934 г. е възлизало на 70, срещу 69 за 1933 и
срещу 69 за 1932 г. Това показва, че презъ 1934 г.
външната търговия по обемъ се е увеличила нез
начително. Яко, обаче обърнемъ внимание на стойностьта й, тогава ще имаме индексите 34 за 1934,
35 за 1933 и 39 за 1932 г., т. е. вследствие пада
нето на цените, въпреки увеличението на количе
ството, реализираните суми отъ външната търго
вия сж се намалили. И наистина, докато цените
презъ 1932 год. сж представлявали по отношение
“на ония отъ 1928 г. 57, презъ 1933 г. — 51, презъ
1934 г. те сж представлявали само 48. Презъ сжщото време се е увеличило производството, което
се вижда отъ таблицата, която следва и която ни
дава индексите на производството и , на цените на
световната външна търговия по тримесечия при база 1928 =100
. Индуст. Т ъ р г о в и я
Цени
произв.
Количество
53
66
1933 1 3 мес. 78
•
1Н
51
68
„ 56
51
68
Ш „ 93
74
90
50
IV .
1934 I З- мес.
II
„
Ш .
IV .

94
97
93
97

50
48
48
48

68
69
68
75

Обаче, земледелското производство презъ
1934 год. не показва сжщата тенденция, както
индустриалното. Напротивъ, реколтата на 1934 г.
беше по-малка отъ оная на 1933 год. Това се виж
да отъ числата, които следватъ:
Намаление
Милиони тона
1934
1933
7.
9-2
91
Пшеница • . . 101
137
23
27
Ржжъ • • •
4‘1
28
Ечмикъ • • • . 29
.
147
38
45
Овесъ ,
28 1
55
Царевица . . . 77

Бро^ 17 и 18

Световните запаси презъ 1934 год. претърпеха
едно намаление. Съ изключение на коприната, оло
вото, чая и захарьта всички останали запаси сж
се намалили:
Край 1934
Пшеница (мил бушели)
Памукъ (хил. бали) .
Коприна (хил бали) .
Захарь (хил. тона)
Чай (мил. фунта)
Кафе (мил. торби) .
Каучукъ (хил. тона) .
520
Петролъ (мил. бурета)
630
Бакъръ (хил. тона) .
180
Олово (хил. тона)
91
Цинкъ (хил. тона) . .
23
Вжглища (мил. тона)
Въпреки това, забелязваме една тенденция
къмъ спадане на цените и при некой индустриал
ни произведения презъ 1934 год. Така напр. цена
та на петрола е спаднала отъ 2 на ГЗО долара на
варелъ, на вжглищата и останала непроменена,
(16‘10 шилинга за 1 тонъ) цената на бакъра е спад
нала отъ 30 90 на 28.15 фунта за единъ тонъ, железото е останало безъ промена.
Стопанските условия не беха едни и сжщи
презъ целата година, защото презъ средата на
1934 г. настжпи единъ застой, който се дължеше
на ограничението на вноса на суровите материа
ли въ Германия и на разочарованията отъ стопан
ските предположения въ Съединените Щати. Така,
световниятъ индексъ на производството, който
презъ второто тримесечие на 1934 г. е възлизалъ
на 95, презъ юлий е спадналъ на 89 и даже 86
презъ септемврий.
Презъ 1934 год. требваше да се констатира
значително намаление на безработицата. Споредъ
приблизителни изчисления, числото на безработни
т е въ света отъ 38 мил. презъ 1932 е спаднало
на 31 презъ 1933 и на 24 мил. презъ 1934, а безъ
работниците на скжсена работа — отъ 30 на 25 и
на 20 милиона
Най силно се е намалило числото на безра-.
ботните въ Германия, по-малко въ Янглия, Явстрия
Чехословашко, Италия. Въ Съед. Щати и въ Фран
ция числото на безработните се е увеличило. Ед
на голема часть отъ безработните бидоха наста
нени на работа въ искуствено създадени отъ дър
жавата предприятия, за които се разходватъ гра
мадни суми. Така напр!;’презъ 1934 г. сжjjaxapH^ни отъ държавите за такива я^дйриятизр
Щати 300 милиарда лева.^ьЩ фмйнйЙ
арда, Франция предвиде мингнгата'. гсщина за тия
цель единъ кредитъ отъ 55 милиарда лева, Италия
е изразходвала презъ последните години 150 ми
лиарда лева, Полша 5 милиарда, Явстрия 2 мили-
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арда и пр. Това е едно временно средство за бор- ;
ба съ безработицата, но то води къмъ голяма задължнялость на държавата и може* да се прилага
само дотогава, докато държавата ще може да на
мира средства.
'
Една друга още по-голема причина за нама
лението числото, на безработните и на съживяване
на доста браншове на производството се крие въ
големите поржчки за въоржжения и военни мате
риали презъ 1934 г. Две трети отъ безработнигЬ
настанени на работа презъ 1934 г. сж въ тежката
индустрия, а така сжщо и въ. текстилната и въ ин
дустрия за изкуствена коприна, автомобилна и ае
ропланна индустрия. Презъ 1934 г. въ бюджетите
на разните страни сж билИ вписани за целите на
въоржжението повече отъ 300 милиарда лева (Гер
мания 50, Франция 60, Италия 32, Чехословашко
6, Съед. Щати 55 милиарда). Яко къмъ тая сума
се прибави онова, което струватъ въоржженията
на Русия, Югославия, Ромъния, Унгария, а така сж
що и извънбюджетните разходи на държавите за
сжщата цель, посочена по-горе обща сума може
би ще се удвои. Тая сума е достатъчна, за да ни
обясни всеиЪло разширението на известни произ
водства "и намалението на числото на безработни
те. Констатациите, че разширението на производ
ството е станало почти изключително за сметка на
вжтрешния пазарь, при едно продължаващо се
стагниране на външната търговия, съответствува
напълно на горните факти.
Презъ 1934 год. стана общо намаление на
лихвените проценти, което сочи на едно раздвиж
ване на паричния пазарь. Така напримеръ, лихви
те на индустриалните .заеми сж били:
1933 год. 1934 год.
Германия . . .
7,18 %
6,46' °/°
Янглия
. . . .
4,30 %
4.18 %
Франция . . .
- 5,76 °/о
5,58 %
Холандия . . .
4,98 %
4,95 °/°
Съед. Щати . .
6,68 %
5,18 %
Това намаление на лихвата биде съпроводено
отъ некой конверсии, както на държавни, така и
на индустриални дългове. И презъ 1934 год. голе
мия клиентъ на кредитните • институти беше дър
жавата; държавните заеми беха предпочитани как
то отъ банките, така и отъ публиката. Частните
емисии и презъ 1934 год. беха ограничени, изклю
чение направи само,Англия и Япония; последнята
презъ 1934 год. разви извънредно голема стопан
ска дейность, придружена съ единъ големъ износъ
и дъмпингъ. Отпускането на заеми на чужди стра
ни и презъ 1934 год. беше твърде ограничено.
Презъ изтеклата години Лондонъ прояви готов
ность да кредитира страните на стерлинговия блокъ
(заедно съ Аржентина), Швеция стана кредиторъ
на северните страни, но главно за държавни зае
ми, шведско-холандския пазаръ изгуби отъ значе
нието си.
Стабилизирането на долара на 31 януарий
1934, год беше отъ грлемо значение за положе
нието на световното стопанство, защото въ валютно отношение настжпи следъ това известно успо
коение. Въпреки това, обаче, и презъ 1934 година
девалвацията продължи своя пжть. Това се вижда
ясно отъ следната таблица, която показва курсо
вете въ проценти отъ първоначалния златенъ паритетъ за 1933 и 1934 година (декемврий):

1934
1933
59.51
.6 3 8 5
Съед. Щати : . *
6722
60-57
Англия . . . . v
3450
39-56
Япония . . . . .
67-96
61.12
Египетъ . . . . .
67-34
60.50
Португалия . . . 6302
56-78
Швеция
. . . .
100-13
83-89
Чехословашко . .
78*95
8017
Австрия
. . . •
7694
64*20
Югославия . . .
.
76*89
75-77
Унгария
. . . .
4330
43-98
Гърция
. . . .
42.14
42.37
■Испания . .. . .
Тия данни показватъ, че бждащето ща валут
ната политика не е ,още установено. Като се знае,
че между .долара и фунта сжществува отъ две го
дини насамъ едно съревнувание и отъ-друга стра
на като не забравяме, че председательтъ на Съеди
нените Щати е оторизиранъ, ако намери за добре,
да понижи курса на, долара до 50% отъ.първона
чалния му златенъ паритетъ (значи съ още 9,51%
отъ първоначалната му стойность) и че английския
фунтъ сигурно ще следва движението , на i долара,
ясно е, че бждащите перспективи не сж още, твър
де ясни.
Какви сж резултатите отъ .девалвацията на
долара, на фунта и на монетите на страните,.ко
ито следватъ тия монети? На тоя въпросъ е твър
де трудно да се отговори, но все пакъ некои данни
могатъ да ни.дадатъ макаръ и частично-осветле
ние. Споредъ изчисленията, на- германската статис
тическа .служба, вносътъ и износътъ на страните съ
стабилна и ,съ нестабилна валута сж били както
следва:
,
. ,
‘
•

Милиарди марки
'1
Вносъ
Износъ
1933

Страна съ ста
билна валута.
Страни Съ де
валвация . . .

18920
29870

.

1934

1933

17500

16540

29200

27310

1934

15850
27150

Тия числа прказвВтъ; че външната'търговия и на
двете групи страни се'е намалила, съ ;тай разлика
че девалвалиралите страни сж.намалили.търговия
та си по слабо, стколкото недевалвалиралите. То
ва се дължи главно на засилващата Се. външна
търговия на Англия. Обаче, характерно е, че се е
увеличила търговията на Англия-главно съ коло
ниите и съ страните На стерлинговия блокъ, съ
които Англия бе сключила търговски спогодби и
следователно е мжчно да се допусне, че причините
за това оживление , на търговията се криятъ въ де
валвацията или въ другите фактори.-Съединените
Щати намалиха ’вноса си отъ 4830 на 4150милиона марки, а увеличиха износа си само отъ.5600
на 5650 милиона.
Стойностьта на външната търговия на шестехъ
страни, принадлежи къмъ златния блокъ (Франция,
Белгия, Италия, Холандия, Швейцария, Полша), се
е. намалила (1929 —31—33) .отъ 59 8 на 39.5 и на
24.9 милиарда франка, или съ 34 и 37% Светов
ната търговия презъ това време се е намалила съ
42 и 39%. Участието на страните на златния блокъ
въ международната търговия е било 1929, 1931 'и
1934 16.8, 19.3 20.0 (Обществото На народите).
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Данните За движението на цените така сжщо
не ни казватъ нещо определено за влиянието на
обезценяването на монетите върху нивото на це
ните. Ние .видехме вече, че презъ 1933 и 1934 г.
общото ниво на цените е продължавало да спада
Отъ едно изчисление на имперската статистика на
индекса на цените въ злато се вижда, че презъ
1934 год цените сж спаднали въ всички страни съ
изключение на Съединените Щати, гдето сж оста
нали безъ промена 1 1ри цените на януарий 1931
год. равни на 100, общиятъ индексъ се е намалилъ отъ януарий 1934 г. до септемврий 1934 г.:
въ Япония — отъ 42 на 41; въ Швеция — отъ 59
на 52, въ Норвегия — отъ 59 на 56, въ Днглия —
отъ 64 на 59, въ Франция — отъ 75 на 68, въ
Белгия — отъ 73 на 71, въ Полша — отъ 76 на 72,
въ Холандия — отъ 75 на 73, въ Италия отъ 77
на 76. Единствената страна, въ която индексътъ е
нарастналъ отъ 84 на 87 е Германия. Тия данни
ясно показватъ, че движението на цените презъ
1934 год. не се е намирало подъ влиянието на ва
лутната политика,
Числата, които изразяватъ движението на
безработицата така' сжщо не ни давагъ основание
за какаото и да е определено заключение, защото
най-големо е намалението на числото на безра
ботните въ Германия, а тя не принадлежи къмъ
девалвалиралите страни и въ сжщото време то се
е увеличило въ Съед.-Щати, които принадлежатъ
къмъ девалвиралите.
Общото заключение, следователно, къмъ което можемъ да дойдемъ ще бжде, че настжпилото презъ
1934 год. оживление на производството и намале
ние на числото на безработните въ по-вечето стра
ни се дължи главно на държавните предприятия
и* на засилването на въоръженията.
Да се обърнемъ къмъ нашата страна Презъ
1934 год. реколтата ни беше значително по-малка
отколкото презъ 1933 год.
Презъ сжщата година цените на по големата
часть на земледелските произведения се увеличиха.
Така при цени за периода 1925 — 1929 = 100,
индексите сж се променили по следния начинъ:
1932
1934
1933
- 39
34
51
Пшеница
37
25
45
Царевица
44
24
54
Ечемикъ
45
42
55
Фий
43
42
48
Слънчогледъ
41
38
51
Тютюнъ
Обаче въ сжщото време сж продължили да
спадатъ цените на. скотовъдските произведения:
1934
1932
1933
66
58
54
Млеко
55
40
44
Едъръ добитъкъ
60
48
50
Дребенъ добитъкъ
72
63
61
Птици
54
31
50
Яйца
Индустриалното производство презъ 1934 год.
не се подаде на големи колебания, но не направи
сжществена крачка напредъ. Броятъ на заетите
лица въ индустрията отъ 58,908 се е увелйчилъ на
59,681 презъ 1934, производството на мини Перникъ
се е увеличило отъ 102,295 на 105,545 средно ме
сечно. Въ сжщото време, обаче, продажбите на
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! вжглища на фабрите сж се намалили отъ 92 на
I 89 хил. тона, на соль отъ 2,16 мил на 2,02 мил.
кгр, на захарь отъ 1,82 на 1,77 мил. кгр. средно
месечно, на тютюна отъ 281 на 266 хил. кгр.
,
Външната ни търговия презъ 1934 год. про, дължи да намалява своя обемъ и своята стойность.
1 Това се вижда отъ следната таблица, която ни да! ва даннитТ за вноса, износа и баланса на търгови
ята за последните три години:
Вносъ
Износъ
М ил. л ел а
Хил. тона
Хил. тона
М ил. л ева
3,38
588
1932
261
3,47
2,85
431
1933
231
2,02
2,53
1934
396
246
2,23
Както се вижда О Т Ъ т и я числа, през 1934 V .
общиятъ обемъ на търговията 642 хил тона на
стойность 4'76 милиарда лева е по-малъкъ откол
кото презъ 1933 год. (662 хил. тона за 4'87 мили
арда). Обаче, това намаление е всецело за сметка
на износа, защото вносътъ се е увеличилъ както
по количество така и по стойность.
Постжпилите девизи презъ 1934 год. сж помалко отъ 1933 (2,667 срещу 2,779 милиона). И за
това резходваните девизи презъ 1934 год. 2,773 сж
по вече отъ постжпилите, което характеризира ед
но не благоприятно положение. Количеството на
банкнотитЬ въ обръщение, отъ 2,678 се намали на
2592 мил., ооаче сж са увеличили монетитъ и за
това общо нии имаме едно увеличение на монет
ното обръщение оть 3556 на 3,629 милиарда. Това
увеличение, за жалость, не се дължи на едно подо
брение на стопанския животъ, но на държавните
дефицити.
Пласментите на кредитните институти презъ
1934 год. продължиха да намаляватъ — отъ 12,78
на 12,72 милиарда Обаче това намаление се дъл
жи само на намалението на пласментите на неколко по-малки частни банки въ София (отъ 601 на
445 мил.) и на. провинциалните банки, които сж
намалили пласментите отъ 898 на 740 мил. презъ
сжщото време сж увеличили пласиментите си голе
мите.частни банки въ София отъ 2,33 на 2,40 мили
арда лева, слетата Б. з. и1к. банка отъ 6‘28 на 6.43
милиарда лева и 280 популярни банки отъ 2,67
•на 2,71 милиарда.
Презъ 1934 год. влоговете въ банковите ин
ститути сж се увеличили отъ 11,37 на 11,99 мили
арда лева, а тия въ спестовната каса — отъ 1,60
на 2,02 милиарда. Като главна причина за увели
чение на влоговете требва да се приеме нареж
дането да се внасятъ държавните и обществени
средства въ Б. з. и к. банка. Обаче, все пакъ едно
известно увеличение на влоговете е имало презъ
1934 год., за което свидетелствуватъ числата за
спестовната каса. Заслужава отбелезване обстоя
телството, че презъ 1934 год. е намалял.а сумата
употребена въ нашата страна за строежъ (отъ
1,33 презъ 1933 на 1,04 милиарда лева презъ 1934
год), обаче все пакъ тая сума е много голема. Тя
ще стане оше по голема, ако вземемъ предвидъ
деятелностьта на строителните дружества. Чрезмер
ното разширение на тоя пласментъ не може да съответствува нито на добре разбраните нужди на
домакинството, нито на о б щ и я националенъ
интересъ.

Стр., 4
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Сконтовиятъ процентъ на Бълг. нар. банка
биде намаленъ отъ 8 на 7 въ началото на годината
и това повлия за едно общо понижение на про
центите на всички видове лихви. Така презъ 1934
год. лихвите на краткосрочните влогове се стаби
лизираха къмъ 5Vo, спестовните влогове къмъ б% j
а пласментната лихва къмъ 9“/о- Максималниятъ 1
размеръ на лихвата се поддържа въ малките кре- !
дитни институти и по-вечето въ провинцията.
Общото заключение за 1934 год,:
Изтеклата 1934 год. беше за нашата страна
една преходна година: тя беше годината на най
низката стопанска депресия. Обаче презъ нея се
забележиха и първите признаци за стопанско опресняврне. Симптомите за 1935 год. сж малко поблагоприятни.
** *
Бургззката Търговска Индустриална к а
мара съ сътрудничеството на областните служби
по горското, земледелско скотовъдното и ловното,
включително риболовното стопанство въ Бургазка
область урежда следните две стопански изложби:
I. Изложба на горски дръвесни материа
ли и производи главно изъ Странджанските
гори, предназначени за вжтрешния и външни па
зари, както на ловни продукти и разни риби,
обектъ на морския ни риболовъ, която излож
ба ще се състои отъ 11 до 20 агустъ т. г. въ
Бургасъ въ помещението на камарата, съ цель да
се- запознае обществото съ горите и горското сто
панство въ Бургаската область, кждето населението
отъ приморската часть на областьта има поминъ
ка си главно отъ горите, и да се използува временното пребивание въ страната на неколко чуж
денци-търговци, показали вече своя интересъ съ
десетина писма и заявления.
й II ЗемледЪлска изложба на многобройните и разнообразни произведения на земледЬлието и отраслите му (скотовъдство, лозарство,
винарство, овощарство, пчеларство), съвместно съ
тия на поменатото горско стопанство, на лова, мор
ския риболовъ, солопроизводството, кжменовжгленото производство и промишленостьта, свързана
предимно съ поменатите земледелско- стопански
продукти въ областьта, която изложба ще се със
тои отъ 29 септемврий до 5 октомври т. г. въ.
Бургасъ въ салоните на Камарата, пакъ съ цель
да се запознае’ обществото и специално търговци
те, местни и чужди, съ произведенията на тия сил
но застжпени стопански отрасли, а некои почти
единствено развити, въ Бургаската область, и отъ
друга страна, да се посочатъ средствата и спосо
бите за подобрение въ, поменатите производстве
ни дейности въ областьта.
Първата, горско-стопанската изложба, съвпада,
съ гостоприемната седмица на Бургасъ, и посети
телите й ще могатъ да използуватъ специалното
намаление за пжтуване по Б. Д. железници.
За втората, предимно земледелска изложба,
наверно, сжщо ще се направи намаление за пж
туване по Б. Д. железници.
** *
Въ намарата се намиратъ на разположение
на заинтересованите:1) изложение за възможности
те и условията за пласментъ на сокове отъ пло

дове (грозде, ягоди, малини) и отъ домати а сжщо
и на лозови листа въ саламура въ С. А. Щати
и въ Англия
2) Сведения отъ Българ Генерал. Консулство
въ Торино, за състоянието на италиянските лозя
Заинтересованите могатъ да се отнесатъ направо до камарата!
***
Търговско споразумение съ Унгария. На
29 юлий 1935 год. се подписа въ София измене
нието ,и допълнението къмъ спогодбата между Бъл
гария и Унгария относно търговския ни обмЪнъ
отъ 12 юний 1934 год. Съ това изменение, унгар
ските стари задължения отъ всекакъвъ видъ, кои
то сж последвали отъ направени преди 1 юлий
1934 год. поржчки, ще бждатъ ликвидирани възъ
основа на прддписанията въ сила на датата на ка
заните поржчки т. е. по компенсационенъ начинъ
безъ задължение да се дава процентна часть въ
златни девизи или сурови материали Размената
на стоки между двете страни ще се извършва по
пжтя на допустнатите отъ двете Народни банки
частни компенсации, съобразно съ режима на дедизите, въ сила у двете страни. Износътъ на бъл
гарски произведения за Унгария ще става срещу
вносъ на унгарски произведения въ България, вър
ху база 100 на сто, отъ стойностьта на които 30
на сто ще бждатъ сурови материали, изброени въ
особена листа, като: калневъ и натревъ хидратъ,
солна киселина, серна киселина, меденъ сулфатъ,
вълна мериносъ, железо въ сурово състояние, алу
миний Изменението влезе въ сила на 1 авг. т. г.
Износътъ на яйца. Напоследъкъ отбелязва
се едно чувствително засилване на износа на бъл
гарски яйца за Швейцария Докато презъ юний
сме изнесли 4100 каси или 161.950 -кгр., презъ
юлий сме изнесли 8067 каси, или 318.647 кгр. отъ
които 4204 каси сме изнесли презъ послеената
седмица 23—29 на месеца.
*

*
9

Новата реколта на грозде въ Югославия.
Тази година реколтата на десертно грозде въ Юго
славия не изглежда да бжде добра. Поради атмо
сферни влияния очаква се, че тя ще бжде количесвено и качествено по-лоша отъ миналогодиш
ната. См^та се, че Югославия ще може да изнесе
тази година максимумъ до 2,000 вагона, като поголЪмата часть отъ това количество ще отиде за
Полша по компенсационенъ начинъ. Понастоящемъ
водятъ се преговори съ Чехословакия и Австрия за
опредЪляне контингенти. Презъ 1934 год. Югосла
вия изнесе около 2500 вагона десертно грозде отъ
които 1500 за Полша.
.
у
** *
Български плодови сокове въ С. Я. Щати.
Гроздовия сиропъ въ С. А. Щати се облага съ 70
цента на галонъ (около 4 литри), ако съдържа до
1 на сто алкохолъ. Ако съдържа повече отъ 35 на
сто захарь въ тегло, се облага още и съ вносна
такса отъ 20 на сто отъ стойностьта Тази такса
не се прилага, ако сиропа съдържа достатъчно
-предпазно средство, което да предотвратява фер-
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ментирайето му, когато' бжде разтворенъ или когато сиропа се продава на фабриканти, за да слу
жи за производство на съестни продукти или напйтки. Сиропъ отъ ягоди!и малини се облага съ
70 цента на галонъ, ако съдържа по-малко отъ 1
на сто алкбхолъ.
* * *

Фирмата A. К. Zavros, Boite Postale'9 Demesos, Chypros желае да влезе въ търговска връска
съ български праизводители и износители на метйй и метличина.
Заинтересованите могатъ да се отнесатъ направо къмъ фирмата.

Износъ на българско вино за Чехослова
кия. Таксите при вноса на вино въ Чехословакия
сж: мито 2 10 крони, общински данъкъ 2.60 крони,
превозъ и пр. 1 крона, или всичко 5.80 крони на
литъръ.'Когато виното съдържа повече отъ 15 на
сто алкохолъ, събира се и една такса отъ 25 кро
ни за 100 кгр. Цената на виното на дребно въ
Прага е 12—14 крони. За вноса на вино е необ
ходимо разрешение, за което се плаща половинъ
на сто ото стойностьта.
*
* *
Български антрацитни вжглшца. Отъ С. А.
Щати се интересуватъ за български антрацитни
вжглища, за товарене въ параходи, които се завръщатъ отъ близкия изтбкъ.
**
*

Министерството на Народното Стопанство
съобщава, че отъ 1 августъ т. г. вместо досегаш
ното мито отъ 300 ч. кр. на 100 кгр. ще се плащатъ
долуозначените мита при вноса на следните стоки
въ Чехословакия:
Свинска мась топена
200 ч. кр.
Свинска и гжша мась сурова
150 ч. кр.
Сланина
150 ч. кр.

Йзносътъ на домати. Доматите предназна
чени за Германия требва да бждатъ сортирани не
само по големина, но и по зрЪлость. Да бждатъ
твърди, за да се избегне развалата. Въ щайгите,
преди нареждинето. да се слага цветна предпоч
тително тъмно синя хартия.
*9
*
Министерството на Външните Работи и на
Изповеданията е уведомено отъ Българската
Царска Легация въ Варшава съ писмо отъ 1-й того,
че въ Полша не могатъ вече да се продаватъ бъл
гарски домати, тъй като на пазаря има местни та
кива, които се продаватъ по 0.85 злоти на дребно
за кгр. До тая дата, обаче, българските домати сж
намерили добъръ пазарь въ- Варшава и провин
цията, особенно ония пратки, които сж били сор
тирани и доматите сж ' били съ средна големина.
Чуждите домати (холандски и ромънски) конкуриратъ -нашите само по външенъ видъ, но 1не и
по издръжливость и вкусъ.
На 1-й т. м. на Варшавския пазарь е билъ
продаденъ единъ вагонъ български дини по 0.95
злоти кгр, на едро. Дините били изпратени отъ
фирмата Тевекелиевъ и сж пристигнали въ много
добро състояние, като по качество . били отлични.
Можели да получатъ и по-добра цена, ако време
то не било дъждовно и много студено.
Очакватъ се още да пристигнатъ петь вагони
отъ сжщата фирма. За сега успеха на българските
дини може да се счита осигуренъ, докато не сж
почнали да пристигатъ унгарски дини, които иматъ
въ Варшава много добро име: и се търсятъ съ пред
почитание отъ консуматора.
Отъ Варненското компесационно бюро се ин
тересуватъ за добро българско вино, за което искатъ да се пратятъ мостри съ ценоразписи. Сжщото бюро се интересувало отъ български пашкули
и сурова.коприна, за тези артикули е получило
мостри, но безъ цени.

Новите мита ще бждатъ. въ сила въ продъл
жение на три месеца.
*

*

*

Г-нъ Му^а Ш елуш ъ—български консулъ въ
Телъ—Авивъ е отпжтувапъ оъ автомобилъ за Со
фия. Ще мине презъ Плевенъ— Габрово, Казанлъкъ, Костенецъ—София. Въ София г.нъ Шелушъ
ще има среща съ надлежните Г-да Министри
съ които ще размени мисли по въпроса за засил
ване износа на български стоки въ Палестиня и
Ориента.
•
** *
По слицественитЬ постановления на но
вия Белгийски законъ за банките. Подлежатъ
на контролъ всички белгийски и чужди банки, ко
ито боравятъ съ краткосрочни влолове, съ изклю
чение на Белгийската народна банка, спестовната
каса и още неколко държавни банкови институти
Създава се е'дна банкоВа; комисия за прила
гането на новия режимъ. Тя определя и съотно
шението между банковия капйталъ и влоговете
Акционерните банки не могатъ да държатъ въ
портфейлъ индустриални ’и търговски ценни книжа.
Забранява се учредяването на банки подъ
формата на. кредитенъ съюзъ или коопер. д-жство.
Банките представятъ на Народната банка
всеки месецъ положението на актива и пасива си,
а въ края на годината — баланса си.
Законните банкови резерви треба да бждатъ
въ държавни, общински и провинциални ценни
книжа, или такива отъ организми отъ държавенъ
контролъ.
Забранява ., се на банките да упражняватъ
преко или косвенно, заинтересовано влияние вър
ху общественото мнение.
. Изброяватъ се случаитте на несъвместимость
между мандата на банковъ. администраторъ и администраторъ на индустриални или търговски дру
жества, като се определя единъ преходенъ ре
жимъ за прилагането на това постановление.
Комисарите по стария законъ се заменятъ съ
заклети ревизори, одобрени отъ банковата комисия.
Контрола се прилага и по отношение на пред
приятия, които излагатъ, предлагатъ за продань
или издаватъ ценни книжа.
Разпоредбите за закрила на спестяванията сж
засилени.
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Български плодове въ чужбина. Пазарътъ
на ягодигЬ въ Германия не е вече тъй благоприятенъ както въ началото на сезона. Напоследъкъ
на пазаря се изнасятъ значителни количества маст
ни ягоди, които подбиватъ пазаря на чуждитЪ.
Български ягоди добра стока, сж продадени презъ
изтеклата седмица по 90 р. м. за 100 . кгр. Очакватъ се тия дни да излЬзатъ на пазаря по-голЪми
количества мЪстни ягоди, което ще предизвика
ново спадане на ценитЪ. Напоследъкъ 6i> напра
вено и единъ опитъ съ малка пратка български
череши за отиване на германския пазарь. ЧерешитЪ сж пристигнали въ недобро състояние. Ос
венъ това, м-ЬстнигЬ череши вече сж озрЪли.
—Отъ изпратените за Виена два вагона Алтекъ съ български ягоди, първия пристигна въ
много добро състояние и стоката получи цени 1.80
до 2 шилинга, докато втория вагонъ, въпр-Ьки очак
ванията, е пристигналъ съ значително повредена
стока. Споредъ едно вещо лице, причините за ло
шото състояние на стоката били: 1) изпращането
на твърде узрели ягоди, 2) резките промени въ
температурата на стоката при натоварването и
разтоварването й въ вагона 3) значително големото количество натоварена стока. Този е третия слу
чай тази година, български ягоди да пристигатъ
въ Виена съ значителни повреди. Тъй като отъ
една страна, чрезъ Подобни пратки се ощетява
българското стопанство, понеже въ повечето слу
чай се касае за комисионна стока, а отъ друга
страна, вреди се на доброто име на българската
стока, желателно е за въ бждаще още при това
ренето на стоката да се взематъ мЬрки, за да се
изб-Ьгнатъ такива случаи.
На 14 м. м. е пристигналъ въ Варшава пър
вия вагонъ съ български череши и ягоди. Тъй ка
то стоката е пжтувала съ обикновенъ товаренъ ва
гонъ, една голЪма часть отъ нея е била повреде
на. Почистената и отбрана часть е била продаде
на: агодитЪ по 1 злота кгр., а черешигЬ по 0.50
злоти. ПристигащигЬ съ аеропланъ ягоди въ Вар
шава сж въ добро състояние и се продаватъ по
цена 4 злоти кгр. На варшавския пазарь се намиратъ вече мЬстни череши, които се продаватъ по
1.20 злоти кгр.

че се обсжжда въпроса за въвеждане систдмата
на предварителните вносни разрешения за нЬкои
.артикуки, чийто вносъ сега се допуща направо отъ.
митниците срещу представяне на миналогодишни
вносди декларации. Такива артикуки, които интересуватъ и българския износъ: пресно масло, вино,
растителни масла, лой животинска, мазнини, косми
животински, козина, четина, каменни въглища, ко
рени, кори и плодове за боядисване и джбене,
туткалъ, кожи непригодни за кожухарство, кожи
за кожухарство, сурови, пресни или сушени и др.
Нови търговски преговори м еж ду Ромъния и Гърция.—Предстоящи сж преговори въ Атина между Ромъния и Гърция за скючване на
нова конвенция. РомънскитЬ износители иматъ бло
кирани 150 милиона лей въ Гърция. Презъ 1934 г.
ромънския износъ за Гърция се изчислява на 287
милиона лей, а вноса отъ Гърция въ Ромъния на
98 мил. лей.
,
***
Движение на корабите въ Варненското при.
станище отъ 12 д о 20 Августъ 1935 г.
Българско Търговско Параходно Дружество
12 Vlll. s/s «Мария Луиза“ - заминава за Александрия
13. Vlll. s/s „Фердинандъ*-пристига отъ Цариградъ
14. Vlll. s/s „Фердинандъ“ • заминава за Цариградъ
17. VIII. s/s .България* — пристига отъ Александрия
19. VIII. s/s .Фердинандъ“ - пристига отъ Цариградъ
20. VIII. s/s .Фердинандъ“ - заминава за Цариградъ
Параходна агенция „Братя Золасъ“ О. О. Д-во
14. VIII. s/s „Kufre“ — ще товари 250 тона зърне
ни храни.
16. Vlll. s/s „Macedonia* — ще разтовави около 650
тона разни стоки.
13.
15.
16.

Български зеленчуци въ чужбина. ПървигЬ пратки съ италиански домати сж пристигна
ли вече въ Германия. Tfc сж получили цени 80 р.
м. за 100 кгр. Тази цена е висока и може да се
задържи само за първитЬ пратки. Зв първитЪ
български домати, които очакватъ презъ идната
седмица въ Германия, се предполага една цена
36-40 р. м. за 100 кгр. Стоката не трЬбва да се
товари въ напълно зр-Ьло състояние, за да може
да издържи транспорта.

17.
20.
12.
15.
18.

Свидетелства за произходъ за Испания.
Въ испанския държавенъ вестникъ отъ 6 м. м. е
обнародванъ декретъ по силата на който начиная
отъ 7 с. м. ще се изискватъ свидетелства за про
изходъ при вноса въ Испания на ечмикъ и грахъ.
* • *
Нови вносни разпоредби въ Италия. Глав
ния италиански комисарь за девизит-fc есъобщилъ

Бр. 17 и 18

18.

Параходна агенция „Лойдъ Триестино“
VIII. s/s .Egeo* — заминава за Италия и ще
товари.
VIII. s/s „Albano“ — заминава за Италия и ще
товари.
VIII. s/s „Kofredo Maneli“ — заминава за Кюстенджа и ще разтовари 30 тона.
VIII. s/s „Bolsena“ — заминава за Кюстенджа
и ше разтовари 20 тона.
Vlll. s/s .Felicia“ ще товари за Италия.
Параходна агенция X. Пайкуричъ
Vlll. s/s „Рг. Maria* — заминава за Цариградъ
— Солунъ
Vlll. „Duburg* — германски, ще разтовари желЬзбпжтни материали.
VIII. s/s .Seres“ — холандски, ще разтовари
около 400 тона разни стоки
Vlll. s/s „Рг. Maria* пристига отъ Солунъ.
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