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Стопански обзор за 1922 година.
Я чуж бина.

номическата криза. Констатира се,
напр., че в Съединените Щати по
ложението на индустрията се подо
брява; поръчките се увеличават и
некои индустрии даже не са в със
тояние да насмогнат да ги изпъл
нят. В Франция и в Англия също
така положението на индустрията се
подобрява. В Германия, от известно
време насам, индустриалното произ
водство среща спънки, поради лип
са на гориво и сурови материали, а
и броят на консоматорите все по
вече се намалява, вследствие посто
янното увеличение цените на гер
манските продукти. Само в Чехия
стопанската криза се появи в пос
ледно време главно вследствие по
вишението курса на чешката ввлюта, в резултат на което и mhsto ин
дустриални предприятия бидоха за
творени. Освен това, констатира се,
че вследствие смекчението на индус
триалната криза, броят на безра
ботните почти в всички страни се е
намалил. В Англия техния брой към
средата на 1921 г. е бил 1,900,000
души, а през септемврий т. г. той
се е намалил на 1,385,000 души; в
Франция броя на безработните не
е особено голем; в Италия той се
е намалил от 5С0 на 3C0 хил. души;
в Германия през м. септемврий помалко от 1% от всички синдикирани работници са били без работа:
броя на безработните не е надми
навал 40,000 души, в Чехия, обаче,
техния брой се е увеличил неколко
пъти..,
■и .
Но, наред с това през из
теклата година се наблюдава едно
значително увеличение в цените на
разните Стоки. Индекса нй цените
на едро в Фракция от 320,през яну
арий 1922 г о д с е е увеличил-на 344
- ; Характеризирайки икономичес през октомврнй, с тенденция нк. уве
кото и финансово положение н а - личение, 1 С. Щати — от" 142 на
разните стрвич през изтеклата го 149, в Италия от 629 на 654 и в
дина, ще требва да констатираме, Германия от 4,599 на 99,492. Нама
че, общо взето, с незначителни из ление им* само в Лйглйя, от 161 фЬ
ключения. има едно смекчени* на 158, и-в Япония от 217 на 200. Но,
кризата: то се проявява в увеличе посоченото по-горе узелйчение В
ние на производството, намаление цените е.различно за разните видо
я а безработицата, засилване на тър  ве, стощ. Цените на некси ,oT rT£jc,
говията, увеличеше цен-гте на сто като каменните въглищг, чугуна,
ките и ред други спътници на ико медта, петрола, коприната, захарта
Стопанската криза, която през
1920 и 1921 год. обхвана почти вси
чки страни в света, още не е пре
махната. Наистина, през изтеклата
година в некои страда настъпи из
вестно подобрение в стопанското
им положение, обаче, кризата все
ощ е проджлжава и- последствията
от нея се чувствуват от народите
п страните, които тя е засегнала.
Свиканите международни конферен
ции през изтеклата година, с цел
д а с е смекчат последствията от кри
зата и да се намерят начини за сто
панското възстановяване на постра
далите от войната страни, не дадо
ха почти никакви реални резултати.
И действително, при сегашните от
ношения между разните държави,
при противоречивостта на техните
интереси, -трудно биха могли да се
посочат общи средства, еднакво
приемливи от всички, за техното фи
нансово и икономическо възстано
вяване. При все 7сва, сбаче, после
дствията от кризата ще могат да се
смекчат само с прилагането на мер
ни, засегащи всички народи, тъй ка
то тя не е локална, а обща. Неоспо
рим факт е, че е невъзможно въ з
становяването на пострадалите стре
ми без участието на всички евро
пейски държави. Тази истина, из
глежда, че почва да си пробива
път, тъй като в състоялите се та
зи година две икономически между
народни конференции, в Генуа и Ха
га. беда поканени да участвуват всич
ки европейски държнви, били те по
бедители кли победени З а отбелязва
не е още, че от войната насам, за п ъ р 
ди път в международни конференции
участвува, и Русия.

и др. са слабо увеличени. Обаче, в
други артикули, като памука и въл
ната, увеличението в цените е твър
де големо. В Хзвр, през януарий т.
г., цената на 100 кгр. вълна от 590
фр. се е увеличила на 850 фр. и
тази на 50 кгр. памук от 238 фр.
се е увеличила на 440 фр. Заслужа
ва да се отбележи, че в цената на
зърнените храни има намаление: це
ната на един бушел американска
пшеница Минеаполис от 1'35 дел.
през януеряй и 1*56 дол. през февруарий т. г. се е намалила на 1*06
дол. през август, като се е увели
чила на Г22 дол. през ноемврий т.
г. Причината на това намаление мо
же да се обясни с по-добрата ре
колта на жито през тази година, >отколкото през 1921 год.
Хвърлим ли бегъл поглед вжр ху износната търговия на по-важ
ните страни, ще констатираме, че в
ескчки почти страни износа има тен
денция да се увеличава, когато вно
са се намалява. В Англия, напр., заизтеклите 10 месеци вносът се е
намалил от 912 милиона английски
лири на 813, а износа от 580 се е
увеличил на 595 милиона англ. ли
ри, а в Итклия за първите п » ме
сеци на изтеклата година, вноса от
седем милиарда се е намалил на
6 милиарда лири, а износа се е уве
личил от 3,080.000,000 на 3,349,000.000
ит. лири. ,
* :
По отношение строежа на па
раходи може, да се отбележи. , едно
прстепснно намаление. ,До като *
края на март 1920 година тонажа на
неходящите се в постройка, в целия
свят параходи се е изчислявал на
7?/и милиона тона, то в края на септемзрнй т. г. тсй е бил не повече
от 3 милиона тона, като при това
работата-з постройката на параходи
с 8вмес7Нмост ,675 хил. ; тона е била
преустановена. Това състояние е ре
зултат на всеобщата криза. Изчис
лява се че на 1 юлин т. г. е имало
в, бездействие параходи е вмести
мост ;около 13 милиона лона (от всичко 57 милиона тона). При това по
ложение никак не е чудно, ч е ;нае
лата всеки ден все повече се нама
лят а г. През януарий т. г. наелото оц
Кердиф до Руен е било 7 шилинга
на тон, .з през нсемврнн 6 шилинга.
Характеризирайки стопенското
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положение в по-главните екрани в све
та, не можем да не кажем и неколко думи за икономическото поло
жение на Русия.
Съветска Русия, където живеят
повече от 130 милиона души. е стра
на с неизчерпаеми сурови материа
ли, с обширни полета за развитието
на всички почти земледелски кул
тури и с изобилни горивни мате
риали; там съществуват всички ус
ловия за едно широко развитие на
разните клонове на народното сто
панство. Икономически разстроена,
вследствие всемирната война и на
стъпилата след революцията граж
данска война и пострадала силно
от глада, който миналата година
обхвана едва ли не половината от
населението. Русия почва да се сжвзима и стопанството й да се възстановява. В сравнение с мирно вре
ме, сегашното положение на инду
стрия, земледелие и транспортни
средства е лошо. Обаче, в сравне
ние с 1921 година, през изтеклата
година се забелезва едно подобре
ние на положението. Производството
н а каиенни вжглища се е увеличи
ло с около 1 милион тона, производ
ството на нефт — с 570,000 тона,
това на чугуна —/ с 45,000 тона и
на стоманата — с 139,000 тона. Бро
ят на локомотивите и вагоните сжщо
тъ й е увеличен.
И тжй, през изтеклата година
икономическото положение в повечето страни се е подобрило. Но, както споменахме по-горе, икономичес
ката криза все още проджлжааа да
■сжществува навсекжде. Д зе крупни
проблеми от международен характер
предстоят да бъдат. разрешени, за
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да може ощ е повече да се подобри
това положение: межцусжюзнишките джлгове, т. е. джлговете, които
джржавите от антантата имат кжм
Америка и Англия и репарацнонните заджлжения на победените стра
ни спрямо победителите. Изгледите
за разрешение на междусжюзнишките джлгове са слаби. Заджлженията на последните спрямо Амери
ка се изчисляват на около 10 мили
арда долара. Никоя ог длжжниците,
освен Англия, чиито зждлжжения
спрямо Америка са по-малко от за
дълженията на останалите държави
от антантата кжм нея, не е в сжстояние да плати своите джлгове;
кредиторите, обаче, искат да полу
чат своите вземания. Това положе
ние влошава и тжй лошото състоя
ние на финансите на джржавитедлжжници. Репарационните заджл
жения на победените страни, от дру
га страна, разстройват техния сто
пански живот. Обезценяването на
германската марка, унгарската крона
и българския лев се дължи в голема степен на репарационните задъл
жения на тези държави.
Без едно що-годе разумно и
справедливо решение на тези две
проблеми, не може и да се мисли
за възстановяването на разстроено
то народно стопанство в Европа.
Това се схваща и от ръководите
лите на силите-победители» Но, пред,
вид противоречивите техни интереси,
те не могат да се споразумеят. Из
теклата година оставя едно тежко
наследство за новата година. А при
това и изненадите не са избегнати.
Д. Вяахов.

Пивоварната индустрия и държавата.
Наред с спиртната индустрия,
друга крупна национална индустрия
у нас е пивоварната.
-Развитието на тая индустрия в
България се дължи на постепен
ното приспособяване на вкуса на
населението кжм пивото от една
страна, и на намалението и поскъп
ването на вината, от друга. Днес
нема даже село, кждето да не се
употребява пиво.
- Пжрвата пивоварна фабрика в
България е основана през 1878 го 
дина в Русе. Днес броят на всички
пивоварни фабрики възлиза на 17,
разпределени, както следва: 2 в Со
фия, 2 в Русе и по една в градове-'
те Варна, Шумен, Лом, Самоков,
Пловдив, Плевен, Търново, Габро
во, Гор.-ОрехоЕица, Стара-Загора,
Сливен, Княжево и Коматево.
& През 1911 год. вложения капи
тал в 16 пивоварни фабрики е въ з

лизал на 8,356,298 лв. зл. В послед
ствие вложения капитал на повечето от тях е значително увеличен, ка
то напр. на Българското пивоварно
д-во — Шумен капитала е увели
чен на 15 милиона леза. Требва да
се забележи, че тази е едничката
индустрия у нас, в която нема ни
как чужди капитали.
Производството на пиво през
1903 год. е било 6,074,490 литри,
през 1909 год. — 14015,994 литри;
през 1914 г. — 24,228,947 литри;
през 1920 год. — 11,464,916 литри,
а през 1921 год. -— 20,501,116 литри.
v . От горните цифри се вижда,
че производството на пивото през
1920 год. по отношение онова през
1914 год. е намалено с 54%» а през
1921 — с 15%. .
Това намаление на производ
ството на г.изото, когато има всич
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ки условия за едно цветущо разви
тие на пивоварната индустрия у нас
е симптоматично. Пивоварната ин
дустрия преработва предимно мест
ни сурови материали. Тя се ползува
от облагите на закона за насърдчение на местната индустрия, покро
вител ствувана е с високи мита, при
вичката за употребление на пиво
то у населението постоянно расте,
вносът на чуждестранно пиво е на
мелел до минимум, а производство
то и консомацията на пиво в стра
ната намалява.
В следните неколко редове ние
ще се помъчим да обясним причи
ните за намаление на производство
то и консомацията на пивото след
общоевропейската война, спънките,
които тая индустрия среща в пътя
на своето развитие, както и да по
сочим мерките, които требва да се:
вземат за отстранение н а , тези
спънки.
***
Пивоварната индустрия, подоб
но на спиртната, е била винаги
един от най-главните обекти на фиска. До преди общоевропейската
война, държавата е получавала o r
акциза на пивото, доста почтени су
ми. Така през 1903 год. добития от
пивото акциз възлиза на 333,7G8
лева; през 1909 год. на 1,165,140 л.
през 1914 год. на 3,б5б;107 лева;
през 1920 г. на 4,453,823 лева. З а
1921 год. немаме точни данни, но
като се има пред вид, че производ
ството през тая година е било
20,501,116 литри, то акциза за с ъ 
щата год. ще бъде около 8,200,000
лева, като се сметне по 40 лева на
хпт. При това положение става яв
но, какъв интерес представлява за
фиска пивоварната индустрия, осо
бено след нещастната война, след
която държавата започна да търси
взе по-големи и по големи ресурси
за уравновесяване на грамадния си
бюджет.
Обаче, не е само акциза, кой
то се събира от пивото. Освен него
събира се и общ. налог, който до
1922 г. бе 12 лв. на хектол., а сега
по 150 лв. Независимо от това, от21.VI. 1921 год. държ авата въведе;
нов данък върху пивото, така наре
ченото откупно право, което' в н а
чалото беше 148 лв. на хектол. и
впоследствие се увеличи на 220; а
днес е 320 лв.
'
От долната таблица се вижда»
как е вървело облагането на кивото с акциз, общински налог и от
купно право.
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модернизиране на производството, а
загубата от това за джржавата е
очевидна.
До 1914 година бирените фаб
От 1905 — 1909 год.
5 лева
5 лева
— лева
лева
рики се освобождаваха от данжк
_
, 1909 — 2.VII. 1914 год. 10
10
сгради и данжк занятие. Or тогава
до 27.Ш. 1927 год.
14
б
20
насам тия облаги са отнети за тая
на 2 8 III. 1917
20
б
26
индустрия. В случая не би требвало
Началото на 1920 .
40
12
52
да се облагодетелствуват едни ин
На 21.VI. 1920 година
40 И
12
148 ,
200
дустрии в ущжрб на други, а да се
» 1.Х. 1921
,
40 1»
1-2
272
220 ,
вжзвжрнат тия привилегии и на би
„ 1.IV. 1922
.
40
12
372
320 ,
рената индустрия до 1925 год.
* 1.VII. 1922
„
40 - »
140
500
320 .
Бжлгарската народна банка с
,
1.1Х. 1922
„
40 Ш
150 1»
320 510 Я
своите незначителни кредити, отпу
И тжй, докато през 1914 год.
Джржавата в стремежа си да щани на индустриалците, далеч н е
един хектол. пиво се е облагал с намери повече ресурси за посреща е в ежетояние да наежрдчи такива
10 л. акциз и 6 л. сбщ. налог, или не нарастналите си след войната крупни предприятия, какеито са би
всичко с 16 лв. общ данжк, сега тоя разходи, обложи в форма на косве рените фабрики. Като се има пред
данжк под форма на акциз, общ. на ни данжци пивото с откупно право вид, че бирената индустрия е еднич
лог и откупно права вжзлиза на 510 и увеличи ежбирания от него акциз. ката национална индустрия, в която
лева, или 32 пжти повече.
Обаче, последното увеличение на нема ни една стотинка чужди капи
Ние ще се спрем повече вжр- екциза (от 12 на 150) и на откупно тали, то джлг се налага на пжрвия
ху последното увеличение на данж- то право (от 220 на 320), направе кредитен институт в Бжлгария Б. Н.
ка вжрху пивото и ще се постара но през текущата година, се оказа Банка да се притече на помощ на
ем да докажем какво влияние е ока непоносимо и, както видехме, вед тая индустрия и да я наежрдчи чрез
зало това увеличение вжрху произ нага подейегвува за намалението отпущане на по големи кредити, не
водството и консомацията на пивото. на консомацията на пивото. Ала обходими за нейното развитие и
От цифрите, които посочихме заедно с намаление на консомация модернизиране.
Вагонната криза е тоже от есте
п а горе се вижда, че най-големо е та, намаляват се и приходите на
било производството на пивото през джржавата, реализирани от акциза, ство да спжне пласмента на пивото.
1914 г. — 24,228,947 литри. През общ. налог и откупното право. Тжй Джржавата, която е твжрде много
1921 г, то се приближава до произ напр. при една консомация на пиво заинтересована в пласирането на пи
водството през 1914 г., като остава от £05,000 хект. джржавата би сж- вото, би требвало на време да досназад с около 4 мил. литри. През брала при общия сбор на облога тавлява нужпните вагони на п и в а
нея година данжчния товар вжрху or 372 лева (до 1. IV. 1922 г.) кржг- варните фабрики, особено през лет
пивото, вжзлизащ всичко на 272 лв. лата сума от 76,220,000 лв, А сега, ния сезон, без да се дава предпочи
на хектол., не се е още отразил от при новия облог, който вжзлиза на тание на кооперациите и синдикати
рицателно вжрху производството. 510 лв. и при една консомация, коя те, за да не страдат както нейните,
През текущата година, обаче, след то не надминава 135,000 хектол., така и на фабриките интереси.
Последното увеличение такси
увеличението на общ. налог от 12 джржавата не би могла да ежбере
н а 140 лева и на откупното право повече от 70,000,000 лева кржгло. те по превоза на железниците с 30%.
от 220 на 320 лева, или едно уве А ние видехме от посочените по-горе както и на цените на зжглищата, е
личение Общо С 100% — KOHCCMG- данни, че производството на пиво тоже една спжнка, качто за пиво
цията проявява силна тенденция кжм през 192Т г. се приближава до оно варната, така и изобщо за нацио
намаление. Тжй например, продаж ва т е з 1914 г. и ние с сигурност налната ни индустрия. Поне цените
на вжглищата от III качество, уаобата на пивото от фабриката на Н.
бихме
казали,
че
ако
не
беше
пос
х. Славчов и Тжрново, след послед ледното увеличение на общ. налог требявани в индустрията, би трябва
ното увеличение на общ. налог и и откупното право, производството ло да се приравнят с тия, по които
откупното право, се е намалила как- на пивото в бждаще би надминало се отпущат на б. д. железници.
Вноса на бутилки, без които
то следва:
рекордната цифра през 1914 год., а е невжзможно пласирането на пи
продажба хект. намап.
заедно с това и приходите на джр
не би требвало да се облага
Юлии 1921 г. . 2101
— 18 % жавата биха надминали цифрата вото,
с
мито.
1723
^
1922 !Г Я
я
Я ““
100,000,000. Ето защо, от интереса
И най-после, безогледното нвавгуст 1921 я я 2166 я — 31 .
на
джржавата, която е твжрде мно
.
1922 W Я 1399 »
Я го заинтересована в продажбата на сжрдчение, което се прави от джр
жавата на винарството, е тоже ед
еептем.1921 я я 1528 я — 56 .
пивото е, да проучи основно тоя
, 1 9 2 2 п я 667 я
я вжпрос и да направи ежответното на от причините за намаление кон
сомацията на пивото. До като пре
октом. 1921 я W 319 т — 40 ,
намаление на общинския налог и от
,
1922 » я 189 я
я купното право, налагано o r 1. IX. т. г. ди войната пивото беше общедостжпно питие и по ефтино от вино
З а останалите фабрики немаДруга спжнка за развитието на то, днес е обратното. Пивото ста
ме точни данни, но от сведенията,
които разполагаме за Бжлгарското пивоварната. индустрия е огромния на луксозно питие, недостжпно за
пивоварно д-бо в Шумен и фабри двнжч вжрху вкц. п ва. кой*о в слу широките маси и по-скжпо от виното.
На края трябва да се отбеле
ка .Галета* в Варна, техната про чая вжзлиза до 6QP/0. Независимо от
дажба за сжщия период време се е тоя данжк, всеки акционер плаша жи и обстоятелството, че некои от
отделно данжк вжрху общия доход пивофзбрикантите, наежрдчени от
намалила средно с 35%.
От изложеното' до тук става вжрху добития такжв от дружество производството си и нараегналата
ясно, колко скл;-о е повлияло вжр- то. Така че обшия данжк, плащан консомация през 1921 г., вие :оха
яу намалението на консомацията на по тоя начин, вжзлиза до 90 /0. А значителни полобргния в инстала
пивото пеелеското увеличение на ю *а е от естество да паради тира цията на фабриките си, като ги мо
всекакжв импулс за разширение и дернизираха и разшириха. Така
общ . налог и откупното право.
ГОДИНИ

на хектол. общ. нал.
акциз

откупно
право

всичко

Ctd. 4.
напр. Шуменското пивоварно д в о
през 1921 година разшири произ
водството си до 160,000 хектол. го
дишно, като за тая цел инсталира
фабриките си по най-модерен начин.
Обаче, днес, при едно сжнращение
на производството, вследствие на
маление ка консомацйята, тия фаб
рики рискуват да бждат опропасте
ни, не можейки да рентират вло-'
жените в предприятието си “огромни
капитали.
Тези са в общи черти спжнките, които среща пивоварната инду
стрия в пжтя на своето развитие.
Без отстранението поне на ония от
. тех, които зависят от волята и доб
ре разбраните интереси на джржавата, пивоварната индустрия не би
могла да се развива по нататжк.
Ето защо, длжжност се нала,'га на компетентните кржгове да
проучат основно положението, в
което пивоварната индустрия се на
мира днес и да вземат сжотеетни
мерки за осигуряване нейното пра
вилно развитие.
Сп. Спироз.

Параходното дело през 1922 година.
През 1922 година кризата в
корабостроителната индустрия и в
тжрговията за превоз на пжтниц^ и
стоки е стигнала своя крей. Спада
нето в навлата в сравнение^с тези,
практикувани през войната, се из
разява в следните цифри: през 1920
година спадането е било с 72%.
през 1921 с 100% и през 1922 с
120%. Това намаление в навлата,
както и би требвало да се очаква,
се е отразило в обезценяване и спа
дане в цената на параходи. Пара
ходи, строени през време на вой
ната, са костували 35 даже и до 40
англ. лири тон грос, когато през
1922 година цената е стигнала на
малената цифра от 8 енгл. лири тон
грос. Само преди няколко седмици
сведения из Лондон твжрдят, че па
раход от 8400 тона грос, строен
през 1916 година, е ксстувал 180000
англ. лири (в лева по днешен курс
26.000,000) се <че продал за 50 000
лири английски (лева 35,000,000) с
едно намаление от 83%. Ако и 1922
година да е зарегистровала най-низ
ката цена за нови параходи в срав
нение с цената, сжшествующа през
периода на войната, то през послед
ните неколко месеца на сжщата го
дина се вече забелезва една тен
денция кжм ново спадане, както в
коста на нови параходи, така и в
навлата. На всичко това в голем
размер е спомогнало намалението в
надницата на работниците, в цена
т а на каменните ежглища и вжобщ е в всичко, ксето отива за в кост
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по постройката и експлоатацията на
параходите. Това положение ще да
де възможност на корабостроител
ната индустрия, от една страна *и
притежателите на параходи от дру
га, да работят вжрху една по-сигур
на база, която ако не би им до
принесла печал 5а, то поне ще им
гарантира разходите. Но за това от
тях ще се изисква всичката опит
ност и сржчност, за да може да се
постигне тоя резултат, тжй като ще
има да се справят с конкуренцията
на огромния слетовен тонаж, който
през 1914 година е вжзлизал на
42,000,000 тона грос, а през 1922
година на 57,500,000 тона, която циф
ра ще има да се увеличи през нас
тоящата с още 2,000,000 тона от
параходи пад постройка, заварени
от новата година недовжршени, и
така тонажа за цел свят ще стигне
огромната цифра от 60 000,000 тона.
Забележително е, че Англия,
кеято през войната загуби 9 000,000
т. тонаж, потопен от германците, е
напжлно наваксала тази загуба и
днес нейния тонаж вжзлиза н а
19,571,554 тона, който обема повече
от половината големи параходи в
света. Само параходи от 8,000 тона
и нагоре са под английско знаме, а
още по-големо е числото на пара
ходи под английско знаме с бжрзина от 13 морски вжзела и нагорр в
час. Днес Англия е в онова щастли
во положение да разполагаме най-голямата и модерна тжрговска флота
в света, добре екипирана, зад коя
то стои една ефикасна организация,
която не признава сжперник.
' Б. В. Христов.

ВМТРЕШЕН ПРЕГЛЕД.
Износа през Варненската митница за
м. декемврий 1922 год.

Износа през Варненската мит
ница за м. декемврий м. г. вжзлиза
на 33,910,176 л е в а
с р е щ у
8б,б75,032'75 лв. през м. ноемврий и
118,339,718 лв. през м. октомврий,
или с едно намаление от бО’/о по
отношение м. ноемврий и от 70%
по отношение м. октомврий.
По джржави износа се разпре
деля, както следва: з а Т у р ц и я
11,304,596 лева; за Гжрция 5,939,702
лв.; за Франция 10,658,603 лв.; за
Германия 1,307,480 л в ; за Белгия
2,999,965 ’“л в ; за Египет 396,580 лв.;
за Англия 722,050 лв.; за Сжедин.
Щати 133,200 лв.
' По вида на изнесените стоки
износа се разпределя, както следва:
жито за 3,304,535 лева; боб за
10,760,684 лв.; ечемик 1,299,232 лв.;
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царевица за 1,237,042' лв.; брашно
за 6,366,867 лв.; орехи за 1,935.775,
тиквено семе за 1,156,035 лв.; яйца
за 3,371,780 лв.; кашкавал полски
за 612,916 лв.; тютюн за 242,840
лв. и др.
Видехме в началото, че изноежт през м. декемврий е намалял
твжрде чувствително. Стдците причи
ни, които са действували през м.
ноемврий за намалението на износа
проджлжават да действуват в поостра форма и през м. декемврий.
От тук и силното намаление на из
носа през сжщия месец.
Водни синдикати.

Делото на водните синдикати;
т. е. използуването на нашите теку
щи води и бжрзеи за добиване на
електрическа енергия, поете пеш о
напредва. В Ловеч е бил основак
воден синдикат пОсжмч, устава на
който бил вече одобрен от мини
стерството. Идущата пролет щяла
да започне и пое ройката на елек
трическа централа за осветление на ‘
града и за индустриални цели.
З а основаването на подобен
воден синдикат е взето решение и
щ Варненската окржжна постоянна
комисия, която скоро щяла да из
прати специалисти за проучването
на река Камчия.
В последно време и Старазагорската постоянна окр. комисия, в
приежтетвието на самия министжр
г-н Туряаков се е занимала с осно
ваването на голям воден синдикат
за използуввне водите на р. Тунджа^
Сжщо се проектира и използуването
не водите на р. Росица от страна
на кооперативното производителна
сдружение „Енергия“ в Севлиево.
Ески-Джумайския панаир.

Предишните наши панаири се
превржщат постепенно в пазари за
добитжк. Така е и с големия ЕскиДжумайки панаир, в който тжрго
вията с добитжк покрива с разме
рите си всички други тжрговии. Та
ка, през 1921 год. са били прода
дени 2,253 глави добитжк, за една
сума от 6,705,000 лв., а през 1922
год: — 3,411 глави за 12,843,000 лв.
По-голямата част от продадения до
битжк ежетавляват воловете, а след
тях идат конете.
Бюджета за идущата година..

■
След направените ежкращенид
по бюджедроектите на всички ми
нистерства, разходният бюджет заг
идущата финансова година е опре
делен общо на 5 милиарда леда,
колкото се очакват и от приходните
претжпления.
Or митниците се предполага
да постжпят около 1300 милиона
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лева. а от вреките данж ци— 614
милиона. Остава да се преценят и
приходите от железниците, приста
нищата, пощите, телеграфите, ми
ните и пр., след което общият бю
джет ще бжде внесен в министер
ския сжвет на одобрение.
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По застрахователното дело.

Специално назначената коми
сия от народни представители и вис
ши чиновници по уреждането на за
страхователното дело у нас е изка
зала мнение да се образува един
застрахователен институт, в ведом
Консожацията на месо в Бжлгария.
ството на който да влизат специал
ните застраховки, разните видове
През тримесечието — юлий, ав- пенсии, застраховките на землед.
туст и септемврий т. г. — заклания произведения от градушка, на до
добитжк в цялото царство вжзлиза битжк и пр. Този институт ще уп
на 4,086,000 кгр. От това количест ражнява и контрола над частните
во, средно на всеки окржг, без Со застрахователни дружества. По този
фийския, се падат по 220,000 кгр., а начин института ще концентрира под
сако на Софийския — 1.668,000 кгр. управлението си цялото застрахова
Щ е рече, този окржг (главно гр. Со телно дело у нас.
фия) е консомирал през казаното
Сжздаването на този кредитен
тримесечие 8 пжти повече месо, от- институт ще тури край на сжшестколкото всеки други окржг. При то вуванието на Централната коопера
ва, трябва да се прибави, че и една тивна банка, понеже, от една стра
значителна част от месото на закла на, нейния застрахователен отдел
ния добитжк в другите окржзй се ще премине изцяло кжм института,
изпраща в консервиран вид в Со а, от друга страна, има мнение, и
фия, което ни да» а вжзможност да кредитния й отдел да премине кжм
заключим, че нашета столица, с це Бжлгар. народна банка.
лия си окржг, поглжща близо по
Окончателни решения, обаче,
ловината от всичкия заклан доби по тоя вжпрос още не са взети.
тжк в Бжлгария.
Наредби.
Протестиралите полици.
1. В наредбата за продажба на спир
Както сжобщихме в един от та са направени от М вото на фиминалите си броеве, при.центр. уп нансиите следните изменения и доравление на Бжлг. нар. банка е уч пжлнения:
редена специална статистика за про
Продажбата на спирт за про
тестирайте полици и фалитите. Спо извеждане на оцет и такжв за го
ред тая статистика е имало:
рене и други индустриални цели, ще
1. В района на Софийската става сжщо от фабрикантите, като
тжрговско-индустриална кам ара:
стойността, акциза и общинския на
1920 г.—Т0,656 прот. пол.= 104,028,000 лв. лог ще се внисат в банката, а внос
1921 г.—32,272
„
„ =262,300,000 пя.
ните листове ще се предават на фа
1922 г.—15.975 „
„ =204307,000 пя.
брикатите.
(дом-ц септ.).
Спирт за оцет се отпуща от 2
2. В района на Варненската
до 10 хиляди литра.
тжргозско-индустриална камара:
Купувачите представят удосто
1921 г.—11,118 прот. пол.=50303,000 лв.
1922 г.— 6,295
„
„ =40,040,000 лв. верения, че притежават оцетна фа
(д о м-ц септ.).
брика и че спирта е за оцет, или че
са снабдени с свидетелство и региСпоред сжщата статистика, чис стжр, сжгласно правилника за деналото на несжстоятелностите в Бжл туриране на спирт.
гария е било:
2. По облаганията с акциз произ
През 1919 г.— I несжстоятелност.
водителите на захарни изделия, со
„ 1920 г.— З
„
дова вода и лимонада, парфюми;
„ 1921 г. — 8
свещи, ориз и др., финансовото м„ 1922 г. — 8
ство е дало допжлнителни разясне
(цом-цокт.).
ния и упжтвания на подведомствени
Като .коментира тия цифри, из те си акцизни власти, в смисжл, обла
разяващи растящата парична криза ганията да бждат по-справедливи,
у нас, в-к „Слово" предлага, щото работата около това по-експедитив
Бжлг. нар. бгнха час по-скоро да на и да се даде вжзможност на не
се притече на помЪщ, като пус доволните да обжалват постановле
н е на пазаря една част от налично нията на облагателната комисия.
стта сн, вжзлизаща на 7. XII. м. г.
3. За вржхнините вжрху патентите
н а 900 мил. лв., hosto би могла да
за
1922 г., несжбрани своевремено
се допжлни с оставащите свободни
ощ е 800 мил. лв., които банкета има поради кжсното влизане в сила за
право да пусне сжгласно закона за кона за измен. и допжл. законите за
ограничение на банкнотната емисия окржжните сжвети, за градските и
и зад* лженията на сжкровището селски общини и за тжргов.-индуст.
камари, Финан. м-ство е наредило
кжм Банката ст 30. VL 1922 г.
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до акцизните власти да ги- сжберат
от джлжащите такива лица при снаб
дяването им с патенти за 1923 г. или;
по екзекутивен начин от ония or
тях, които са престанали вече да
тжргуват.
Панаир в Милано,
Италианската легация в София
' известява, че от 12 до 27 април т.
г. ще се открие четвжртия между
народен панаир в Милано. На вси
чки, които пожелаят да посетят тоя
важен панаир, ше се направят след
ните отстжпки: 1) намаление от 40
—60% по железниците, както за
пжтниците, тжй и за стоките; 2) на
маление 50% за морския транспорт;
3) предимство в експедицията на
стоките, предназначени за панаира;.
4) временно допущане на стоки,
вноса на ксию е забранен в Ита
лия и др. улеснения.
Нашите окржжнм сжвети.
Сведения за дейността на ок
ржжните сжвети в района на Вар
ненската тжрговско индустриална ка
мара през 1921—22 година.
1, Варненски окржжен сжвет,
За подобрение на земледелие*
то и скотовждството са отпуснати
342,000 лв., от които 55,000 лв. за
зимното училище в окржжното сто
панство „Св. Константин", 50,000 лв.
за основаване на окржжен овощен,
разсадник в Камчийската долина при
с. Кюпрю-кйой, 110,000 лв. за сжвовокупитни станции и пр. В много
пунктове са били уредени земледелчески курсове, сказки, беседи, де
монстрации и пр. Освен туй, окржжния сжвет е взгл решение д а с ^ к о регира река Камчия в долното й т<?*“
чение от с. Кая-арда до устието I
в Черно море и в вржзка с това Д1
са основе воден синдикат.
2. Тжрновски окржжен сжвет.
Утвжрдения б ж д ж е т е бия
4,518,0С0 ла. приход и 4,181,000 лв.
разход. З а подобрение на земледелието са били отпуснати в разпореж
дане на земя. катедра 2C0.CQ0 лв ,а з а
скотовждството 120,000 лв. Открити
са били 5 зимни училища и 29 кур
сове. Освен туй, дж рж ениса били'
множество сказки, беседи, опити, де
монстрации и пр. През октомври е
била уредена лозарско-овощаро»
изложба в с. Бяла-Черкоае. Според
отчета нв катедрата, през един пе
риод от 24 години, в Тжрновскя*
окржг са вжзстансвени 39% от
старите позя и в това отношение
окржга стои на пжрво място в Бжл
гария. Сжщо е в напреджк и гради
нарството (зеленичарството). Пр£?
пролетта на 1921 г. са зами***“1'
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странство 4-5000 градинрри, а през
1922 год. — близо 10,000. <
а ? Сведения за дейността на Щу'' менския окржжен сжвет ще дадем
в един от следующите броеве на
вестника.
Законопроект за безработицата.

Икономически Известия .
Подалите след тая дата декла
рации, или неподалите никак таки
ва, ще се t-лобят с 25 до 300 лева,
или с данжк в троен размер, сжгласно чл. чл. 30 й 32 от закона.
Всеки член на сжбирателно
дружество йлй сждружие е длж• жен всеки за себе си да декларира
доходйте от това сждружие, като
впише и всички други доходи, кой
то той има, от кждето и да идат
те. Акционерите от разните .банки
и дружества, независимо от други
те си доходи, са длжжни да показ
ват получените си дивидендй и тантиеми от тия дружества.
Чиновници на джржавна; окржжна, общинска служба, тжргов
ски камари, Сз. Синод и чиновници
при частни банда, акционерни дру
жества и др.; които подлежат на
обществен контрол, сжглас-ю чл. 36
от закона за данжка вжрху общия
доход, са длжжни да приложат кжм
декларацията си удостоверение от
учрежгението, при което служат; в
което да са указани подробно всич
ки получени през годината заплати,
вжзнаграждения тантиемч, дивиден
дй, квартира, облекло, отопление и
др. Одржжките за пенсия не се по
казват.

Брой. 14
занаятчийско сдружение. З а негово
то организиране са поискали,,, сждействиего на Варненската. тжргозско-индустриална камара.
Занаятчийски кредит в Франция.

При Министерството на труда
е ежетавена специална комисия има
ща за цел ца проучи мерките,, кои
то. трябва да се вземат за улесне
ние и подпомагане занаятчиите и
техните кооперативни сдружения е
кредит. Комисиятг, предсецателствувана от министра на труда, се сжстои рт. 18 члена.— 2 сенатори, 4
депутати, б представители на об щ а
та конференция на френското зана
ятчийство, 2 представители на финвн. министр, 2 представители н а
министра на тжрговията и 2 на м-ра
на труда.
Занаятчийски беседи в Шумен. .

. В Министерството на труда се
приготовлява законопроект за без
работицата, който ще, обхваща две
те конвенции и препоржчаните ука
зания на Международното бюро на
труда. Законопроекта ще цепи не
сдмо подпомагането,. в случаи на
безработица, но и ще вжзложи оп
ределени, грижи на джржавата
за настаняване б е з р а б о т н и т е
на работа, както и за професио
налната им подготовка. Ще бждат
учредени специални борси на труда и окржжни бюра по настанява
нето, при които ще има и rib една
арбитражна комисия за посредни
Вжрху положението на занаят
чество при конфликти между рабо
чийството е беседвал на 19 м. м. в
тодатели и работници с право на
гр. Шумен, секретаря на Сжюза на
вето при назначаване, уволнение и
популярните банки г н Д-р Папазов.
пр. Най-сетне, при всяка борса ще
След като е подчертал липсата .на
има и по един трудоб сжбет, сжскаква .и да е стопанска и частно за
трящ се от представители на работ
наятчийска политика от страна н а
ниците и джржавата. Предназначе
джржавата, обжрнад е вниманието
нието на тоя сжвет ще бжде. да
на занаятчийството, че то трябва са
нроучва трудовите условия й нужди Митнически наредби.
мо да вземе сжцбините в ржцете с и ,
в окржга и да джржн в постоянна
и си помогне, особно като се сгрувржзка и разбирателство работни
С окржжно № 20,768 Мини пира около популярните банки, ка
ци, работодатели и джржава.
стерството на финансиите нарежда то най-добжр негов покровител. Ефдо всички митници да сжбират за тиния и леснодостжпен кредит, кой
Нов морски рейс.
напред статистическо право по 50 то, те отпушат, общите доставки на
Министерството на железници стотинки златни на всеки колет, сж- сурови материали и инструменти,- сжт е разрешило на Бжпгарското па джржащ електрически мотори без действието по откриването и креди
раходно д-во да открие нов, морски колела и по 1 лв. — златен на все тирането на прои з чодителните коо
рейс до Египет и Сирия. Тоя рейс ки 1000 кгр. цимент, гипс и хидро- перации, — ето единствените сред
-'Вс бжде свжрзан с Пирейския, кой- влическа вар.
ства, чрез които нашите занаятчии
то се обслужва от параходите на
ще могат да се модернизират и при
дружеството.
способят кжм новите условия и ста
нат конкурентоспособни.
За пжтуващйте тжрговски агенти.
, Сжобщаваме на абонатите и '
На края е била предложена и
Министерството на тжрговията читателите си. че г. JTemko Здребеч- приета от ежбранието резолюция за .
има сведения, че много пжтуващи коб. бивш редактор • администратор отпущането от джржавата 200 ми
тжрговски агенти не спазват наред на „Бжлгарски Стопански Вестник“, лионен кредит за подпомагане к а
бите на ззконз и често тжргуват за преминава к а т о -администратор-, онужденото1занаятчийство и р азд а
своя сметка, без да бждат легити коресгондейт на Икономически Яз~ ването на този кредит чрез попу
мирани. Затова министерството е бестия“ и е упжлномощен да ежби* лярните банки.
наредило до тжргозските камари да ра абонаменти и реклами както в
Занаятчийски протест,
направят нуждните нареждания до гр. Варна, тжй и в цяла Бжлгария.
^ р г р в ц и т е да следят за точното из- Молим читателите и абонатите си
Сжгласно решението на зан а
пжлнение на закона от пжтуващйте да имат пжпно доверие на г-на Здое- ятчийския комитет в Варна, взето н а
тж рю вски агенти. Варненската тжр- бечкова. Сжобщаваме сжщо, че на 16 януарий т. г., в понеделник на 22 •
говска индустриална камара е вече всички абонати на „Бжпгарски Сто того, занаятчиите ще затворят дюкя
пански Вестник“ почваме да изпра ните си в знак на протест, като пре
направила своите разпоредби.
щаме нашия в. „Икономически Из
По декларациите за данжка вжруу об вестия,’ като се надяваме, че те ще дявят следните, искания:
1. По скорошното отпускане на
щия до*од.
бждат редовни наши абонати.
обещания им кредит от 100 милио
на лева;
Подаването на декларации за
2. Немедленото прокарване в
данжка вжрху обици* доход за 1923/
Народното ежбрание исканите от за
1924 фин. година, в които щ е се
наятчийския сжюз изменения в з а 
вписват доходите през календарната
Ново занаятчийско сдружение.
кона за организиране и подпомага
!192^сед., започна на 1 януарий
Поповските обущари й са рачи не на занаятите и
• •
1923 гоЗР^-ч^мжршва на 31 сжщия
3. Изменение на закона за 8-часа
взели
решение за образуването
яесец.

От редакцията и администрацията,

ЗаштчиЯски отдел.

Брой 14.

Икономически Известия

Стр. 7 .

• совия работен ден, дб колкото той
засяга занаятчиите.

известна финансова iroMoui'; осигуре 75 гроша.
ните да имат право да участвуват
Масло пресовано, обезмитено#
. Обущарски курс. След привър тоже в некои автономни, синдикал 220 гр. ока, ея;тоа,
ни и областни вспомагателни каси,
Кашкавапджийсяо масло, обезми-'
шването двумесечния курс по мо дето те да представляват половина
тено, ока 110 гр.
дерното обущарство в гр. Попово, та от административните тела.
Картофи ока, обезмитени, 8 гр.
което, ще стане кжм 28 „того, Вар
, Кромнт пук — обезмитени, окшненската тжргов.-индустр. камара
77а —, 8 гр.
ще открие такжв в гр. Есяи ДжуСвинска мас — обезмитена 95
«ая, под ръководството на сжщия Цариград.
— 100 гро.ша.
учител — майстор г. Г. Радев.
Свинско живо тегло 64 — 65
Българската легация в Цари
, Кроячвско-шивачески двумесечен
гроша
ока обезмитено.
град, в седмичния си бюлетин Ьт
курс по мжжки дрехи, са, поискали януарий т. г., съобщава следното за
поповските шивачи да им открие положението на цариградското тжрВарнен. тжргов.-индустр. камара, за жище за времето от 25 до 29 деда, се запознаят с модерното кроя- кемврий включително 1922 година.
Пристигнали параходи:
чество. Камарата е разпоредила,нужПоложението на тжржнщето.
дното за организирането на курса.
От миналата седмица:
Парахода .Манджуриян* с бе
Цариградското тжржище, пора
ди настъпилите првздници, малко се зир» 5090 кгр.; пипер: 1020 кгр.; ка
пораздвижи. Сделките станаха дос као: 1220 кгр.; джамове: 9600 кгр.;
та
много и с тенденция да се увеличат ламарина: 6025 кгр.; желязо: 12375
Германия.
още повече. При все това у прода кгр.; гвоздеи: 11140 кгр.; вълнени
Синдикатите я икономическите вачите и у купувачите още цари платове: 100 кгр.; костена м ас 4070
проблеми. Четирите най-важни феде въздържането, чийто причина е не кгр.; масло: 4795 кгр.; памучни пла
рации : главната конфедерация на установеното политическо положе тове: 610 кгр.
10.1. Пар. .София* с 4500 кгр.
синдикатите, федерацията на синди ние на Цариград.
крайбрежни
стоки.
катите на служащите, централата на
Митниииките тарифи често се
Пар. .Leopolis* под итал. зн.
трите християнски федерации на ра променят. Това обстоятелство джрботниците, на служащите и на чи жй в неизвестност некои тжрговци. с: памучна прежда: 18988 кгр; сто
новниците и федерацията на синди
Пазаря на добитъка вжрвй с манена ламарина: 318 кгр.; м етали
чески цилиндри: 2280 кгр.; ости за
катите Хйрш-Дункер в един мемо твжрда тенденция за подобрение.
коля: 3100 кгр.; памучни платове:
рандум, отправен до правителството,
Пристигания и цени в грошове.
33486 кгр.; железария: 1080 кгр.; ка
искат стабилизирането на марката,
понеже с постояното покачване на
. {(рани. — Жито. — От Бжлга- фе: 2400 кгр.; зебло: 1089 кгр.; ка
нап: 2600 кгр.; вжжа: 10276 кгр.; сла
живота се дезорганизйра напълно рия пристигнаха 936 тона.
•системата на синдикалните тарифи,
Жито твжрдо. — обезмитено, мени плитки: 1046 кгр.; копчета: 332
кгр.; рибено масло: 2500 кгр.
което поставя работната класа в оката, 12 гроша и 30 пари.
Пар. .Емапарк* под холанд. зн.
бедствие, въвеждането на по добра
Жито меко, — обезмитено, ока
13.1. Пар. .Венус* пзд холанд.
икономическа политика и премахва та, 13 гроша и 30 пари до 14 гро
зн.
с
31946 кгр. разна стока.
нето на тая на трустовете и на кар
ша; царевица в торби, обезмитена
Пар. .Вигмор* под англ. зц..
-телите, компрометиращи живота на 97г — 107а гроша ока.
Пар. .София*.
нацията. Те протестират против об
Другите храни без номинални
16.1. Пар. .Дромор* под анп*.
винението, че 8 те часа са били при- цени.;
знаме.
ьина за сегашното положение и са
Фасул, — Дребен, транзит, ока
Пар. .Скривия* под итал зн.
на мнение, че преработваното сегр та, 13 гроша; едър, Солунски, ока
17.1. Пвр. .Цар Фердинанд* с
законодателство може да се базирй та 28 гроша, обезмитен.
20000
кгр. разна стока от Цариград.
върху осмочасовия ден, като се пре
Трици, — Едри и дребни, обез
Пар. .Авентиио* под итал. зн.
достави продължаването на работ митени, 57а гроша ока.
ния ден на колективните контракти
Брашна. — р т България прис
Заминапи параходи:
н а труда, които ще регламентират тигнаха 2000 торби, от Ромъния —
мжччотиите на икономическото по 1578 торби, от Марсилия -— 5552
10Д, .Пар. Манджуриян* под ан
ложение в интереса на целото об торби, от Америка — 53,507 торби. глийско знаме.
ществото;
Български Варна ,00* 975 тор
Пар. .Цар Фердинанд* с 160000
би
63
кгр., „0“ 950, местни I во ка кгр. зжрнени храни и др. за Цари
Франция.
чество 1080 — 1090, Н-ро качество град.
Обществени осигуровки. Израбо 800 — 850 гр. Ромжнски 1080 тор
11.1. Пар. .Пеопопнс* итал. ,-5н.
тен е законопроект вжрху задължи ба 72 кгр., Американски Нелсон 1100
12.1.
Пар. .София*
телните обществени осигуровки, за- торба 63 кгр., Дурум 860 торба от
Пер.
.Жак Френсине* фр; зн.
сегащи всички индустриални надни 63 кгр.
1 3 1. Пао. .Мармара* гржц. з»ь
Месо овнешко екстра, обезми
чари, тжрговски служащи, свободни
Пвр. .Венус, холанд зн.
професии, прислужници и слуги, зем- тено, оката .112 гр., 13°/0 шкарто,
15.1. Пар. .София“ с 2880 кгр.
леделски ратаи и дребни стопани. II ро качество 85, кози I во качество
Върховният ежвет на труда е изка 85, И ро 80; говеждо I во качество крайбрежна стока.
Пар. .Вигмор. англ. зн.
зал пожелание, обществените оси 68 — 70 гр. 3®/о шкарто, Н-ро 55,Пар. .Емапарк“ хзланд. знаме
гуровки да се разпрострат и вжрху биволско 55 гроша.
Кашкавал балкански кгр. 110 с 43000 кгр. хрени и др.
материнство, инвалидност, старост,
16.1. Пар. .Кирил* с 100000 кгр.
смъртност и раждане; вноските на гр., транзит, полубалкански, кило 92
овес, 50000 кгр, трици и 60 торби
осигурения и на работодателя да са — 95 гроша.
Сирене бело — обезмитено, ока кашкавал.
фавни, а джржавата да участвува с

Консулски рапорти и кореспонденции.

Движение но падащите.

В Я Н Ш Е Н П РЕГЛ ЕД .
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Очакват се да пристигнат
параходи.
■

20. 1.

Агенция „Порен & Сив*
Пар. „Анастасия* от Одеса кжм

Агенция „Пайкурни“
Пар. „Eriand" кжм 18.1. отГйотеборг (Швеция) с 2000 тона желе*
зопжтни матерняли, рибено масло,
авхар и пр.
Пар. „Hector* кжм 25.1. от Хо
ландия.
Агенция „Дюрояи — Раделия"
Пар. „Жак Фрейсине" кжм 18.1.
от Кюстенджа.
Пар. „Анри Фрейсине" кжм 28.1.
от Марсилия.
Агенция „Братя Раделия"
Пар. „Помери* кжм 29.1. с 220
тона стока от Хамбург.
„Л-ster* от компания „Паки“ от
Батум нб 23.1. Щ е товари 3CC0 тона
зжрнени храни и яйца за Марсилия.
• Агенция „Братя Траяне“
Пар. „Apollo" пристигна на 15
того в Бургас, кждето
се трвнсбордираха стоките му за Варна.
Пар. Florapark пристигна на 18
тото.
Агенция „Братя Золас"
П ар^ „Wimbledon“ пристигна на
5 януарий и замина на б, като раз
товари 150 тона манифактура от
Ливерпул, Гласков, Свансса и Амбер е. Замина за Кюстенджа.
nap.„W igm ore" идящот Ливерпул,
Гласков, Свансса, АнЕерс, пристигна
н а 13 т. м. и замина на 15.1. 923 г.;
като разтовари стоки около 150 то
на, преимуществено манифактура.
Зам ина зв Кюстенджа.
Пер. „Дютоне“ идящ от Ливерпул. Г л асо в , Свансса, Пирея, Цари*<рЙ1Ерпристигна на 161. 923 г., като
разтовари 245 тона разнородна сто
ка. Заминава за Кюстенджа.
Пер. „Hohen Heuffen" който
с е очаква да пристигне кжм 13 т.
к , по случай авария, която е стана
л а в Хамбург и Бремен, закасня и
с е очаква да пристигне кжм края на
м есец януарий. Носи около 2С0 то
н а разнородна стока.
Пар. „Lonia" идящ o r Хамбург,
Бремен, Анверс се очаква да прис
тигне кжм края на м. януарий с око
л о 220 тона разнородна стока.
Пар. „Asturian" идящ от Хам
бург се очаква да пристигне кжм
28 януарий с неизвестно количество
стока.
Агенция М. Станев.
Заминали параходи:
Пар. „Vigo* 5.1. 923 г. натова
ри 100 тона ечмик з а Александрия.
7000 кгр. джрвено масло за Кюс
тенджа.
Пар. „Manchurian" 10.L 923 г.
отплува за Кюстенджа.
Очакват се:

яужс

Б рой 14.

лв.; ечемик 2 в. ц. 385 — 390 лв.г
царевица 4 в. ц. 410 лв.; овес 1 в.
ц. 402*50 лв.
12.1.1923 г. зимница 3 в. ц. 535
— 545 лв.; ечемик 1 в. ц. 395 лз.,
царевица 41/2 в. ц. 405 лв.; овес V/2
в. ц. 395 лв.
Обзор на хжржището.
13.1. 1923 г. зимница 4 в. ц .520
17 януарий 1923 г.
—
540
лв.; боб 4 в. ц. 645 лв.; ца
Тжржището проджлжава да се
намира изключително под влияние ревица 6 в. ц. 400 лв.; овес 2 в. щ
то на девизните колебания. Неиз- 400 лв.
15.1. зимница 27г в- И- 530—545'
вестноста през бждащето и изнена
дите, които носи всеки нов ден, уси лв.; царевица 97а в. ц. 400 лв.; фий
лват бездействието и застоя в пияцата. 1 в. ц. 570 лв.; ечемик 1 в. ц. 390
Камбиалното тжржище в нача лв.; боб 1 в. ц. 660 лв.; овес 1 з. ц.лото на изтеклата седмица зарегис 400 дв.
16.1.1923 г. зимница 1 в. ц. 545
трира чувствително спадане на есички пжрвостепенни валути, обаче кжм лв.; боб 7а в. ц. 660 лв.; царевица
края на седмицата курсовете се до 1 в. ц. 400 лв.; овес 1 в. ц. 400 лв.;
ближиха наново до ония получени ечемик 1 в, ц. 390 л.;ржж 2 в. ц. 430 лЗимницата без пристигане.
на крЬя не предшествующата сед
Останаха непродадени през раз
мица. Тжй напр. Швейцария от 3040
личните
дки на седмицата:
на 10 тсго бе спаднала на 2720 на
зимница 3 вагона, ржж 2 вагона.
13 того; Нюйорк от 162 на 142*50;
Лондон от 750 на 680; Париж от
1103 на 1000; Италия от 800 на
724; Цариград от 92 на 87; Прага
Берлин 8.1. В житното тжржи
от 454 на 416; сжщите, обаче, на ще цените силно се покачват, еба—
16 зарегистрираха ново повишение че сделките се вжршат твжрде не
по отношение курсовете на 13 то охотно и характерното за вътреш 
го, а именно: Швейцария с 230 пун ното положение на тържищ е *о е
кта; Нюйорк с 14; Лондон с 51; Ита това, че предлаганите големи пар
лия с 33; Цариград с 8*5; Прага с тиди не намериха купувачи. Вноса
48; само Париж през изтеклата сед
на кукуруз за сега е незначителен.
мица е показал спадане.
Също в металното тжржища
В отделните бранши на тжр- очакваното ожиаление не настъпи.
говията нема промени. В манифак Цените се покачват в зависимост от
турата сделките за пролетния сезон движението на курсовете.
предвещават да бждат по оживени.
Бремен. 5,Ь При ограничено
Цените в чужбина са твжрди. В тжреене от предачните фабрики тжр
колониала застоя след праздниците жището ма памука през изтеклата
се усилвай Стокове има достатжчно, седмица бе спокойно. Цената от
с изключение на джрв. масла, които 4918 марки на 29 декемврий се ка
липсват поради мжчнотиите, които чи на 5530 марки на 5 януарий. В
се правят от страна на гржцкото Нюйорк американския памук за дос
правителство за износа им. В желе тавка март, на 29.ХН. струваше 26.65'
зарията цените са повишени на мес цента, на 2.1. т. г. 26*53 цента, а на
то. Оферират се: сбик. железо на 4.1. 26*48 цента. В Ливерпул за дос
пржти по 55—56 бел. фр. % кгр. тавка март цените са били 14*53 шил.
сиф Варна; греди по 4850—49 бел. 4*1. с 18 пункта на долу от цената*
фр.; чемберлик по 69—70 бел. фр.; добита при закриването на борсата
Останалите бранши са без изме през предшествующата седмица.Тжрнение.
жището на вжлната е по«твжрдо.
Кафе. Кафето приключи годи
Варненска сток ова б о р са ната спохойно, но при твжрда т е н 
17 януарий 1923 год. денция. Производствените страни се
Пристиганията през изтеклата въздърж ат да правят оферти. Мъч
седмица изобщо беха слаби. Цените но е да се сключат сделки с тях, заостанаха без изменение, с изключе щото паритетно те стоят по-добре,
ние на кукурузе, който зарегистри
отколкото европейските тържищ а.
р а спадане с около 10 лв. кжм края
Ог друга страна, предвид не
на седмицгта. Изгледите за засилва сигурното положение, коксомацията
не износа кжм Цариград стават по- се резервира, макар и да е зле апроблагоприятни, поради повишението визионирана. Финансовото положе
курса на тур. лира, когато износа ние на Бразилия малко е промене
за западните тжржища ослабва по но, и курса на милрейса наново се
ради спадането на фр. франк.
приближава до най-низкия пункт.
Сделките през седмицата са се Светознатата консомацня през из
развили, както следва:
теклата година се оценява н а о к о л а
ИЛ. зимница 2 в. ц. 545— 560 18 — 187г милиона торби.
Пар. „Polo* от Кил, Лондон и
Анверс кжм 20.1. 923 г. с 150 тона
железария и манифактура.

Ивфврищвкв отдел.

Чужди боден и тжджнщп.

Брой 14.
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Акционерно Транспортно Дружество „Ув/1УГА“ - Варна.
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Д о п н а д

П о к а н а
Управителния сжвет на д-вото поканва г.
г. акционерите на общо годишно сжбрание,
което ще се сжстои на 31 того 10 ч. преди
обед в канцеларията на д*вото в гр. Варна,
при следния дневен ред: 1) Огчет на Управи
телния сжвет; 2) доклад на Проверителния сж
вет; 3) одобрение С/ки „Загуби и Печалби“ и
„Баланс“ и освобождаване от отговорност Уп
равителния и Контролен , сжвети; 4) избиране
членове на Управит. сжвет; 5) избиране 3
члена за проз. сжвет и 2 техни заместници.
З з правоучастие в сжбранието акциите
се депозират в касата на д-вото най-кжсно до
30 того сж гласно чл. 21 от устава. Лко на
определения ден 31.1. 922 г. сжбранието не се
ожсгои, по непредставяне нужднзто количест
во акции, то сжгласно чл. 27 от устава на
.д-вото сжбранието се отлага за 7.11. 923 г. в
сжшото помещение и час, без нова покана,
гр. Варна, 16 януарий 1923 год.

Господа акционери,
Подписаните членове на Проверителния
Сжвет, като проверихме тжрговските книги на
д-вото за 1922 год. намерихме, че сжщите са
правилни и редовно водени, а сметката „За
губи и Печалби" и „Баланс" верно извлечениот счетоводните книги.
Ние Ви молим, прочее, да одобрите пред
ставените Ви сметки „Загуби и Печалби“ а
„Баланс“ и освободите от отговорност, за из
теклата 1922 год. Управителния Сжвет.
гр. Варна, 16 януарий 1923 год.

Проверителен сжвет:

Or Управителния сж вет.

Б а л

аис

Ж . Ж ел я бов
Ст. Д обр ев
Борис Колчев

на Акционерното Транспортно Д руж ество „УСЛУГА“ в гр. Варна
за 31 Декемврий 1922 г.

#ктиз
1.
2.
3.
4.

Пасив
10314
250000
20308
258635
539248

Каса
Акционери
Мобили
Дебитори и Кредитори

35
50
90
75

1. Капитал
2. Загуби и Печалби

500000
39248 75
J 539248

Счетоводител: Конст. М. Попов.

Ж ек о Ж ел я бов
Стойко Д о б р ев
Борис Колчев

Провер. сжвет

Загуби и Печалби
на 31 Декемврий 1922 г.

------------- 1—
' 1. Общи разноски
2. Учредителни разноски
3. Амортизация

:

Печалба за разпределение:
10% запасен фонд
3,925*—
5% фонд „Постройки*
1.962*40
20% за Управителния Сжвет 7.84975
5% несжбираеми вземания
1.962*40
3% за Проверителния сжвет 1.17745
5% за чиновниците
1-962-40
2% фонд „Заболели чинов.*
784-95
Фонд „Деижци“
19.624*40

143325 60
8.165 50
2.256 50

1. От комисиона и експедиция
2. От стоки

39.248 75
192997 35

гр. Варна, 31 декемврий 1922 год.

Счетоводител: Конст. М« Попов,

• ,

'

’

192837 35
160 .

’

j 192997 W

Ж ек о Ж елябов
Провер. сжвет: Стойко Д обр ев

Борис Копчев

C n v 'ig
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Акц Д-so - Варна.

j

ПРЕДЛАГА на най-износни цени фран-1
ко склада Варна:
„
I
1. Германски гвоздеи при размери: I
65/180, 60/170, 55/150, 55/140, 50/130,1
50/120, 48/110, 46/100, 42/90, 38/80. 34/70,!
31/70,31/60, 28/60, 28/50, 25/55,25/50,22/40. !
2. СЯРА на прах пжрвокачествена.
I
3. Аржентински кристализиран Г е б р а - !
х о в Екстракт, танин 68%, в торби’от
по 40 клгр.
4. Реномирани електрически круш
ки „ЕДИСОН“ — 120 волта, 10, 16, 20,
25 и 32 свещови.
5. Германски едноемежни плугове^ марка „Балкан“.
В скоро време ше. разполага с Б ел
гийски д ж а м о в е.

1II

II

I f l 7

За подробни сведения до Дружество
то — Варна.
1 —5
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Хонм А. К м н н ! С-не
В А Р Н И .
Телефон life 108.

З а телеграми: „КРИСПИН“

Комисиоиа иЕкспорт
зи р н е н и хрштт т в ар и в а

ш
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Стр. 11.

Кредитна Банка
Варненски клон
ТЕЛЕФОН

№ 116.

Централа - София.
Т елеф он № 4 6 3 .

Клон - Русе.
Телеф он Иг 2 3 5 .

Капитал 1 о ,о о о ,о о о лева.
И з в ж р ш в а всички банкови операцйи.
П р и ем а

влогове срочни и безсрочни, както и по спестов
ни книжки
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на износим цени.
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Акционерно Д-во „И, ХР. ЮЧОРНДНСКИ— гр. Вода
П О К А Н А
Покажат се г. г. акционерите да присжтствуват на 2-ро общо годишно сжбрание
на 21-й януарий т. г. (неделя) 9 часа сут
ринта в дружественото помещение в гр. Вар
на, при следния дневен ред:
а) Даване отчет на Управителния и Про
верителния сжветиза дейноста им през 1922
година.
б) Удобрение на „баланса” и сметна
„загуби и печалби“ за 1922 година.
в) Освобождаване от отговорност на
Управителния и Проверителния Сжвети за
управлението им през 1922 година.
г) Избирание на 3 члена за Проверителен
сжвет.
д) Приемане оставката, подадена от
двама члена на Управителния сжвет и
е)
'Избиране ( на 1 член за Управител- ,
ния сжвет.
'
З а право участие в сжбранието, акци
ите се депозират най-кжсно до 19-й того в
дружеството.
В случай на неявяване достатжчно ак
ционери, сжбранието се отлага за 28*й яну
арий т. г„ сжгласно чл. 18 от дружествения
устав, без втора покана, като депозирването
на акциите стане най-кжсно до 26-й того.
гр. Варна, 11-й януарий 1923 г.

От управителния сж вет»
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За телеграми: „ П А Ш О В И "

т

Приема стоки на консигнация.
Приема представителство на разни фабрики, кжщи и д-ва.
К у п у в а всякакви стоки за- своя и чужда сметка.
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Тшовня, Комисиона. Експедиция, Информац. и Посредничество
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Да .телеграии: „ Т Е К С Т И Л“

