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Всачко що се отнася до ИкрИзв. се изпраща до Вари. Търг. Инд. Камара.

Спадането на чуждите валути.
От три месеца насам ний сме
свидетели на едно систематично спа*
дане на чуждите валути у нас, кое
то спадане особено чувствително се
прояви през последните няколко
дни. В това явление, което за обик
новения наблюдател може да пред
ставлява един временен резултат от
някакви си спекулации или полити
чески събития и изгледи, се крие
действително нещо странно, бих ка
за л парадоксално.
При едно общо очакване за
неуджржимото обезценяване на на
шата валута, предположение почиваш о в оценката на обективните
условия на държавните ни финансии, на пасивния ни търговски и
платежен баланс, на мрачните или
най-малко неясни политически пер
спективи за бъдещ ето на нашата
страна, да се очаква едно по-нататжшно обезценяване на нашия лев,
беш е едно логично заключение.
Въпреки всички тия съображения,
отговарящи на логиката на нешата,
ний имаме пред нас един тъкмо
обратен факт. Това се вижда от
следните данни за вариирането на
курсовете на четирите първокласни
валути у нас, както и на - тая на
Турция, имаща значение за нашия
експорт.
МП
1/VI
15/VI
-1/VHI
5/VHI
10/V1II
11/VJII
15/VIII
5/1Х
9/JX
15 IX
25/IX
19/Х
20/Х
24/Х
25/Х
7/XI

1
пи. фр. ax. kbs a a .i.
1
i
2614 136 610
3030 157 7С0
3130 165 731
3240 172 755
3380 180 805
3410 181 808
3160 167 749
3270 170 764
3100 163 727
730
3090 —
3100 1бб 748
2800 150 672
2652 141 638
3000 156 703
2730 149 660
2640 140 632

$9-

Л. t

87
1247
93
1290
1332
99
1375 104
1458 109
1450 110
1375 103
1335 104
1260
99
%
1239
1293
97
88
1126
85
1068
83
1126
85
1064
940 67-50

Това спадане на чуждите в а - .
луги, респект, покачване на нашия
лев. ние си обясняваме по следния
начин.
Повече от една година нггсам,
у нас почна да се чувствуза една
парична криза. Голямото количество
на банкноти, с които Нар. банка бе
наводнила пазаря, почна да нама
лява. Банкнотите постепенно се губяха от пазаря, а самата Народна
банка едва разполагаше с резерви
за посрешане на своите текущи
операции. Към това обстоятелство
се прибави и общото покачване в
цените на всички стоки у нас. Q?eшу едно поскъпване цените на сто
ките през 1922 год. в соаенение с
тия от 1921 г. от 30 до 507о- има
ме едно увеличение на банкнотното
обръщение едва с 7%*), а спрямо
1920 год. едва с 1б°/0. Установения
закон за определяне количеството
на цчркулирующите книжни пари,
съобразно общата сума на ценно
стите на изнесените в пазаря стоки,
се изрази в недостигът на пари в
размяната ни и по тоя начин още
. повече се засили паричната криза
у нас. Тая парична криза създаде
едно ограничение в редовните пла
щания и числото на протестираните'
полици се увеличи твърде много.
Например в района на Варн. търг.
инд. камара стойността на проте
стираните полици в 1921 год. в ъ з
лизаше на 15,911,920 лв., когато до
м. октомрвий т. г. тая сума възлиза
на 24,504,908 лв. Само в гр. Варна
тая сума е двойно по-голяма от ми
налогодишната.
Тая парична криза бе засегна
ла не само дребните съществувавания, но и крупни търговски фир
ми, които разполагаха с влогове в
'•частни банки и, пред невъзмож
ността д а и з т е г л я т с в о и т е
влогове, не устояваха редовно на
своите задължения. Крупни банки
често пъти не бяха в състояние да
изплатят теглените срешу тях чеко-.
ве. Тея криза в паричния пазар се
отрази и в търговията, като преди
звика една обща стагнация (застой).

Един аналитичен поглед въ р
ху горните данни изтъква пред нас
две характерни явления в развитие
то на курсовете от м. август насам.
От 10 и 11 август, когато кур
совете на чуждите девизи са били
най-високи, започва едно система
тично спадане на курсовете, което
се проявява в една обща тенденция.
Но това спадане се извършва не
без особни и то чувствителни коле
бания на временни повишения. Та
кива чувствителни колебания ние
можем де наблюдаваме на 5/1Х спря
мо 9/IX, на 15, IX спрямо 25/IX, на
19/Х, 20/Х, 24/Х и 25/Х. Характер
ното в тия колебания е това, че те
са кратковременни и често пъти
само за един или два дена, 'като
вариирането се проявява в една
от няколко десятки пункта.
? азлика
ова колебание при общата тенден
ция на едно спадане може да се
обясни с две неща. Първо, голямо
то недоверие към нашата собстве
на валута, която отдавна си бе спе
челила лошото реноме на една не
сигурна и опасна валута, и второ,
с голям*та заинтересованост на ан
гажираните в чужди валути банки
и частни спекуланти, които и при
едно общо спадане се стремят да
задърж ат положението и даже 'ag
io създават временни изкуствени
конюнктури на борсата, да извле
кат възможно нзй-големи печалби.
Често п ъ 1 И се създават изкуствени
покачвания бт страна на заинтере
совани спекуланти, докато се деоарасират от намиращите се у тях
чужди девизи, за да се отеглят от
ново от пазаря.
Общата и трайна тенденция в
развитието на курсовете през тия
последни три месеца си остава в ъ 
преки тия временни колебания. Не
що дрЕече, след събитията от 17
септемврий, когато всички у нас, по
силата на логиката в политиката,
очакваха едно катастрофглнт спа
дане на нашия лез, колебанието на
*) Количеството иа банкнотите я
чужгиге курсове се изрази в едно
.е било:
временно покачване към 25/1Х, за обръщение
в 1920 год. — 3,354,139.000 лв.,
да почнат б ъ рзо след това да спа
в 1921 „ — 3,615,440,С00 лв^
в 1922 (авг.) 3,874,472,000 л в ^
дат към 30 с. и.
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Поради спиране на продажбите, сгазени да изнесат на пазаря свои
много тжргосци се принуждаваха те девизи и ги продават. Едно явле
да анулирват дадените по-рано по- ние, което Германия преживя през
ржчки, като се вжзджржаха да да месец сеатемврий и октомврий.гдеват нови поржчки.*) Вследствие на то, поради паричната криза, много
тоеа, тж рсенео на чужди валути за фабриканти, притежатели на чужди
вжншни плащания започна да на девизи, трябваше да ги изнесат на
борсата, за да се сдобият с потреб
малява.
•
;
ни текущи средства в индустрията си.
; i От друга страна, експортната
тжрговия у нас проджлжаваше да
Това обстоятелство, по 'силата
се развива нормално почти до края на закона за тжрсенето и предла
на м. октомврий. Сравнително добра гането, предизвика понататжшното
та реколта на зжрнените храни в спадане не чуждата валута.
страната, както и увеличеното про
Пак същата парична криза до
изводство на тютюна, чийто износ
представлява нвй-голямото перо от принесе и за едно чувствително на
общия ни експорт, сжздадоха още маление на дезизната спекулация у
по-добри'условия за засилване на нас. По-рано почти всяка софийска
износната ни тжрговия. Напр. през банка имаше отделен фонд,, пред
.миналата година засятото простран
ство с тютюн е било 222,900 дек. назначен за спекулация с чужди де
при общо производство 15,470,000 визи. Тая последната представлява
кгр. срещу една засята площ до,тая ше най сжблазнителната и доходна
година от 308,275 дек. при вероят тжрговия, особено когато можеше
но произшодство от 20,670,ОСО кгр. да се спекулира a la hausse. НастжДокато миналогодишния износ на пилата парична криза, при която
' тютюна е вжзлизал на 20,154,848 кгр. частните банки нз разполагаха д а
за" 568,615,144 ла., то само до крфг же с средства за посрещане на те
н а м. юлий т. г. тоя износ вжзлиза кущите си нужди, пресече ржцете
на 18,790,580 кгр., на с т о й н о с т на тая спекулация, сжздаваща чес
то пжти, макар и нетрайни конюнк498,679,637 лв.
тюри на фондовия пазар. Бихме ка
Като се прибави кжм това и зали, това отбелязвано спадане на
твжрде добрата реколта на пашку чуждите валути у нас показва, коллите у; нес, продадени по тажрдеви- _ко лакосгна .е~била за нас тая из-,
соки цени, пред нас изпжкват бла кустаена спекулация.
гоприятните итгледи на един. увели
Най-сетне, не трябва да се изчен износ за текущата година. 'Ма пуща изпредвид и психологичния
кар и да не разполагаме с точни елемент, който то че влияе и вжрху
данни, но от сведенията, които ни понататашното спадане на валутите,
дават камарите в Варна и Бургас за Сжздало се вече убеждението, че
сжстоянията на вносната и износна • нашия лев е на подобрение, от ед
тжрговия до.последните 2 — 3 ме на страна, всички притежатели на
сеца, ние имаме право да смятаме, чужди девизи бжрзат да се освобо
че през тия месеци нашия тжргоа- дят от тях, от друга, ония които
ски баланс става значително пб-бла имат плашения в странство, се възгоприятен.
джржат от купуване, очаквайки все
По тоя начин на девизния па по-нататашно спадане.
зар у нас се сжздава положение на
Разгледаните до тук сжображ е-'
едно намалено тжрсене на чужди ния са факторите, които оправдават
валути срещу едно все повече уве спадането на чуждите валу|и на мест
личаващо се предлагане на такива. ния пазар. Обаче, валутния вжпрос
Това псследнйото се засилва и с е една международна проблема,
ощ е едно обстоятелство, което сж- особено що се касае за нашия лев,
що тжй е следствие на паричната чийто курс винаги са определя на
криза у нас. Всички експортйори, международната борса в Ж енева.
които по-рано можеха да разпола Ка< може да се обясни повишение
гат с Широк кредит при банките за то на курса на нашия лез в стран
изплащане в местна валута закупу ство ?
ваните от производителите храни,
тютюни и пр., заджржаха сеоите
Вследствие голямата парична
чужди деЕизи и спекулиргха с тях криза у нас, чуждестранните задлжна борсата. Сега, обаче, при иззжн- . жения кжм нашите тжрговцй, произредно голямото ограничение на кре ходящи от износа ни. не винаги ве
дита, за да поср§щнзт своите пла че могат да се уреждат по пжтя на
щания на производителите, те са за* международните арбитражи. Бжлгарските експортйори, нуждаещи се от
‘
^
бжлгарски платежни средства, ис
*) Гледай бюлетините на Варнен- ската и Бургаска камари за последния ме-’ кат да получат сБоите преводи от
банките яаправо в местната ни ва
сец октомврий.

Брой. 5
лута. При това положение на ту
кашната банка, невъзможно е вече
да се покрие с едно заверозадлжжение на чуждестранните си коре
спонденти. Заставена от клиента'
си тук да плати бжлгарскн левове,
пред невжзможността да ги намери
в страната, е принудена да покрие
своя креамс чрез 'закупуване бжлгарска валута а чужбина. А това
сжздава едно тжрсене на българ
ската валута на чуждестранните бор
си. Освен това, поради несигурно
стта в общото спадане на чуждите
валути, много наши експоргйор»
почнаха да сключват сделките си в
бжлгарски левове. Такива сделки на
пример са сключили житарския кон
сорциум с Ят и н а и другаде, както и
Тютюневия консорциум с клиентите
си в странство. Това положение на
лага едно ощ е по усилено тжрсене
на нашия лев в чужбина, което
разбира се, сжздава и покачването
на цената му. Кжм тая мярка напоследжк се опитват да прибягват всич
ки наши експортйори пред перспек
тивата за едно ощ е по-нататашно
спадане на чуждите валути.
Най-сетне, з а това общо подо
брение на нашия лев влияят и при
чини от интернационално-политичес
ки характер. Сжбитията, които се
развиха напоследък в близкия изток
и сжздадоха един обрат в положе
нието на Балкан, п ов, сжщадоха и
известни перспективи за, едно подо
брение в международното положе
ние на Бжлгария.
Освен това, в разрешението на
голямата интернационална репарационна проблема почеат да се очер
тават едни* по светли перспективи.
Всред големите т ъ р к а н и я меж
ду Англия и Франция по тоя вжпрос,
изглежда, че все пак ще се нало
жи английското становище, изразе
но в проекта на Брздбжри. З а това
говорят и последните изявления на
Бонар Лоу, както и все повече з а 
силващата се опозиция на французкою обществено мнение срещу по-;
лит-ката на Поантгре. Отиването
на репарациоината комисия в Бер
лин носи едно скорошно разреш е
ние на тая репарациочна проблема,от което разрешение ще зависи, да
ли ще трябва скоро да плзидаме и
ний нашите задължения или не.
Като сжздааат една атмосфера
за подобрение на нашата валута,,
както икономическите, така и поли
тическите фактори все ♦ пак н%
представляват една сигурна гаран
ция за бждащето.
. Д-р Г. Петков,
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в еднаква степен за . различните
слоеве на търговския клас. Както
и в всяка професия, и, тук същест
вуват твърде важни различия. Ето
защо и търговското образование
... Закона от 19 юлий 1922 годи ната, дейност, са факти, които >е трябва да бъде приспособено така,
н а за реформите на народното об изискват доказателства, а сред слу щото да може да удовлетворязз
разование, обхва щайки последното жебния персонал често пъти се лро
разновидностите от образовзния. Но
изцяло, естествено е че се, е докоснал явяват значителни тедостатъци от понеже погреблоста от ргзлични
до едндот съставните му части—тъ р  специална подготовка. Добре под степени образоазнця съществува ед
говското образование, като странич готвените хора всякога и всякъде новременно, то за удовлетворяването
н а линия на образователната систе намират приложение на своя,труд на тази потребност е необходимо
м а под название .професионални и в търговската дейност, но при все създаването на известна йерархия
специални училища“. Понеже народ това чувствува се недостатък от та в съответните търговско-образова
ното образозание на страната пред кива лица. Достатъчно е да про телни учреждения.
ставлява една от най-важните зада следим дейността на препоръчителни
Развитието.на търговското об
чи на вътрешната държ авна поли те бюра и контори в коя да е д ъ р  разование в широк мащяб се отна
тика^ а търговското образование в жава, за да се убедим, че излишни- ся едва към края на XIX. столе и е:
частност играе огромна рол в въ те кандидати са хора с недостатъч в Англия от 188? г., в Франц-я от
просите к а вътрешната търговска на подготовка, когато в същото вре-: 1871 г., з Швейцария — с учредя
политика, то, естественно е, че та ме добрите места, за които се изис ването нд особено промишлено от
кава важна крачка, каквато е ре кват специалисти, остават дълго вре деление прк «ангсналногз училище
формата на образователната систе ме вакантни поради отсьтствиего на в Цюрих, в Л зстро- Унгария от 1856,
ма, не може, п ък и не трябва да подходящи кандидати. Тъй нарече в Германия в първата половина на
мине с мълчание. Напротив, тя тряб ния .социален въпрос на търгов 19 столетие, е имало само няколко
в а да се осветли и анализира от ските служащи“ по преимущество търговски училища и едва към края
всички страни, за да могат да се засяга огромното число служащи, на 19 столетие количеството на уча
внесат своевременно съответните ко които малко с ъ се учили на нешо щите се <в отделните държави на
рективи, които да отстранят появили и които са неподготвени за специал Германия почнало да наброява де
те се дефекти. Картината на просее-; на дейност. но не и кънгспециали- сетки ХИЛЯДИ, Н1Й-ПОСЛ0 в Русия, кътнтелната политика, която е нари стите; и, ако положението на пос дето първите училища съществува
сувана за народните представители ледните понякога се окаже недоста ха още от 1804 и 1810 г. едва в де
от г. Миниетра на народното про тъчно твърдо, то явлението от та ветдесетте години на миналото сто
свещение Омарче ;ски в проекта на къ в род е само отражение от не летие на търговското образование
закона и в изложението на мотиви нормалното положение на недоста почнали да обръщат необходимото
те, които са предизвикали измене тъчно подготвената чзст от търгов внимание. ^
нието, допълнението и отменяването ския персонал. Разбира се, че с до
Насаждането на тътготско об
й а чл. 1, 2, 3, 6, 8. 1 ^ и пр. от за стигането на по:висок уровен спе разование се изразявало в учредя
кона за народното просвещение, е циално образование от порастващи ването на низши и средни учебни
толкова характерна; щото неволно те поколения на търговския клас, заведения в най-оживените търгов
трябва да изтръгне гражданина от не ще се унищожат изведнаж всич-. ски центрове. Понеже по-голям ата
обикновената му апатия, да го за ки отрицателни социални условия част от търговските служащи излиза
стави колкото се може по-дълбоко от живота на търговския персонал, от народните училища и има найд а се замисли и да се отнесе с не но в всеки случай ще се създаде елеменгарните основни познания, то
обходимата критика към 41 я проект най-важната основа за установява за попълването им в смисъл на об
з а преобразование на 41-я министър нето на нормални отношения.
що н специално образование, поч
на народното просвещение, след 42.
Имайки пред вид, че всяко ед нали да насаждат низши учебни за-,
годишно съществувание на незави ностранчиво специално обрдтование, ведения — .допълнителни търгов
сима България, за да се убеди, че при всичката му необходимост, съз ски класове“, които давали възмож
този 41 проект действително се явя дава привичката за отнасяне към ност за получаването на основни,
в а прогрес и че, ще принесе полза всички прояви4 на живота от тесно- общи и специални познания в обем,
на страната, ftз не ще засегна об специвлна гледна точка и че търго необходими за всеки търговец. Те
разователната система изцяло, като веца и неговия персонал, като по зи училиша, давейки необходимия
област, която не влиза в задачата средници между производителите и minimum познания, се скззали на
н а нестояшата статия, а щ е се спра потребителите, трябва да имат ясна пълно достатъчни за по-голямата
само върху страничната й линия — представа за сегашния икономиче част от младежта, която се предна
търговското образсгание.
ски живот и преплитащите се сто значавала за търговска дейност. З а
Търговското образование пре- . пански интереси и в същ ото време по-незначителна га част от младежта,
следва' две цели: да дава необходи да бъдат активни участници в ду която се нуждаяла от по-нататъшно
мите специални познания, както на ховния, културен и политическия жи образование, били учредени средни
пр едприемателите —: самостоятелни вот на стражата, специапното т ъ р  те търговски училиша, които дават
търговци, така и на зависимия от говско образование, трябва да б ъ  на своите възпитаници един вид
тях търговски клас—.служебния пер де създадено върху базата на с ъ  средни познания между елементар
сонал и да издигне общия образо ответното общо образозание, за да ните основи на допълнителните кла
вателен урозен на населението.
може по такъв начин да продължи сове и завършеното академическо
Обстоятелството, че з търго по нататъшното развитие на юноше образование. Най-после, поради все
вията и промишлеността грамадно ския кръгозор не само в тесно-спе- по-вече усилващата се интензивност
количество търговци са без доста циално, н о и в духовно и общо кул в икономически живот на най-новото
тъ чн а елецнзлна подготовка и отри турно направление.
време, язязз се необходимостта от
цателните явления, които произти
Необходимото специално и об значително ло широка специална и
ч ат от това в търговско-промишле що образование не може да бъде обща подготовка, *а<то за владел

образование и неговата ре
форма според Закона от 19 юдий 1921 год.
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ците на предприятия, така и за вис
шия служебен персонал. Ето защо,
а последно време се прояви тенден
цията и кжм откриването на висши
търговски учебни заведения.
Професор Т, Белмер.

т т ш т преглед.
По урежданнето на задълженията ,на
бжлгарските тжрговци от преди вой
ната спрямо Англия.

Преговорите, водени на време
то си между бжлгар. комисар
ство по репарациите и админи
стратора на бжлгарските имоти и
притежания в Англия, както и тия
воденй от комитета образуван за
тая цел по уреждане на заджлже
нията на бжлг. тжрговци от преди
войната спрямо английските кредито
ри при по-благоприятни условия, как
то се знае останаха без резултат.
Днес положението на вжлроса
е следното: английските 'кредитор и
събират своите вземания от бжл
гарските длжжници или чрез предя
вяване иск пред смесения англзбжлг. арбитражен съд, или по до
броволно споразумение.
'
Според рапорта на г. Папазов,
член съдия в казания сжд, до Сега^
сж били разгледана и решеш? 13*
дела, от които три против Б. н.
банка, а останалите против бжлгар*
ски тжрговци за купени стоки пре
ди войната и неизджлжени още.

това настояват сега за изплащане
на джлго1 ете в англ. лири по теку
щия курс на лирата.
- Сжщо така разсжждават и по
вжпроса за лихвите. Съществуване
то на обичай или договор за неплащане на лихви не освобождава
длжжниците, ззщбто това може да
вежи само за нормално време. В
случая, договора за мир се намесва
и повелява, че трябва да се платят
лихви. Размера им е определен от
§ 22 на приложението кжм чп. 176
—5% , освен ако един договор, за
кон или .местен обичай е опреде
лил друг размер. Лихвите се при
съждат до дена на изплащането.
По повод на рапорта на г. Па
пазов бжлг. комисарство по репарацииите умолява заинтересованите
лица, които имат да дават на ан
глийски поданници да се сжобразяват с изложената по-горе юриспрюденция и да не предявяват пред
англо бжлг.. смесен арбитр. сжц из
лишни възражения, за които с по
ложителност може да се знае още
от напред, че ще бъдат отхвжрлени.
На края комисарството счита,
че доброволното уреждане на джл
говете на бжлг. поданици спремо
английски е най-пр апоржчит елния
пжт за следване.
^Бжлгарските държавни, железници, ч

Под това заглавие е поместе
на в .Списание на Иконсм. д-ство*
подробна статия, в която г-н Ив.
Доросиев разглежда всестранно сжстояниего на нашите - железници
- Г-н Папазов, който е участву през финансовата 1919/20 год,
вал в заседанията та арбитр. съд;
В края на тая година експлоа
е дошел до убеждение, че както Б. тираната от джржавата железнична
н. банка, така и частните длжжни мрежа е имала 2,205 км. нормални
ци-бжлгари, не разбирали постано и 353 теснтпжтни линии — всичко
вленията на договора за мир, така 2558 км.
.
както те се тжлкували не само в
Относно профила на нормал
Лондон, но и от всичките арбитр. ните ни железни линии, имаме след
сждилища.
ните данни сравнително швейцар
Преди всичко, прието е било, ските :
,
че по силата на § 14 от приложе
У нас; В Швейц.
нието кжм отдел IV на договора ?а На равнища
26 °/0 26.5 %
мир, постановленията на отдел III Наклони до 10 на
‘
чл. 176 d, и § 22 от приложението
хнлядо.
46 „
52
„
кжм тоя член относително шанжа Наклони повече от
и лихвите се прилагат и спрямо
10 на хилядо 27 ,
2Г5 .
вземанията на гсданнидите на ония- Тия цифри показват, че профилът
държави, които не поискали туря -на швейцарските линии е по-благо
нето в действие на отдел III от до-' приятен от профила на нашите ли
говора за мир. .
нии, мзкао и топографическите ус
‘ По вжпг-оСа за шанжа и за ловия на Швейцария да са по-небла
лихвите арбитр. сждилища са били гоприятни от нашите. При прокар
неостжпчивй. По шанжа те са раз ването трасетата на нашите линии,
съждавали така: ако дълговете са би прочее, са правени големи грешки.
По. цялата ни железнопжтна
ли платени своевременно, англий
ските кредитори щели да обменят мрежа има всичко 72 тунела с об
срещу вземанията си бжлгарските ща дължина 16,373 м. Съществен
пари в английски по тогавашния’ недостатжк на тия тунели е липсата
курс и така ш елида добият срещу на съответни инсталации за вентивземанията си английска валута. За лирането им. Последиците от това
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са очевидни, особно по презбалквнската линия, кждето мнозина маши
нисти и огняри разстройват здравен
то си поради задушливостта от пу
шека на локомотива.
Брсят на прелезите по наши
те линии е 1849 и почти всички н а >
нивото на линията, т е. в най-примитивен вид. А това е една от глав
ните причини за големия брой на
пострадали лица от железниците -—
у Бити и ранени. Време е, поне пре
лезите да се снабдят с необходими
те инсталации за действително пред
пазване от влаковете, защото сегаш
ните надписи „Пазете се от влака*
не дават никакви резултати,
Броя на станциите е 165, а
на спирките 100. З а претегляне на
сгоките, превозвани като вагонни
пратки, има всичко 89 вагонни кан
тари, т. е. само 5QP/o от всички стан
ции. Интересно е, че доскоро важ
ни станции, като Мездра; Роман к
др., немаха вагонни кантари. А по
ради недостатъчния боой вагонни
кантари, железниците ни губят еж е
годно по няколко милиона лева от
превозни такси, плюс това и посто
янни повреди на вагоните от тяхното
претоварване.
4
З а съхранение на багажите н
дребните пратки в станциите има
114 магазина, значи 51 станции ня
мат такива и пратките се „сжхранязат“ на открито под му изми или
в редки скучай в бараки.
Дерайлиращата и сблжскванията на
влаковете по нииите линии са би
ли в постоянно увеличение: 1911 г.
— 117, 1914 г. — 147,1918 г. — 327,
1919—20 г. — 233. Праз последната
година дерайпиранията и сблжсква
нията са по-малобройни, но това на
маление се дължи изключително на
намалението в движението на вла
ковете. И като се има това предвид
•сигурността през 1919—20 год. е
по- малка - отколкото поез 1118 год.
Развитието на трафика по на
шите железници след войните пока
зва едно увеличение за пътниците,
а едно сравнително намаление за
стоките. Последните са изключител
но превозени с малка бързина и ме
жду тях първо место заемат: з ъ р 
нените храни, каменните вжглища,
строителни материали, захарно цвек
ло и каша, горивен дърв. материал,
брашна, варива и др.
Относно железничния персонал
забелязва се едно значително уве
личение поради' влошените техни-,
ч е с т условия и понижение дееспо
собността на перо-к-зла.
Реалната заплата ь з персонала е
сведена до минимум: получаваната
заплата не стига даже само за хра
на на едно двучленно |домаккнство, .
когато средно взето домакинствата
на железничния пгрсоная са повече

Икономически Известия

Брой. 5;

Стр. 13.

В а р н е н с к а т ж р г о в с к о - и н д у с т р н а л н а камара.

Бюлеш зо позврше цеви
в гр. Варна, на 15 Ноември 1922 год.
Цени
Цени
Наименование на
Цена
Наименование на
Наименование на
стоките
ссокнте
стоките
6 29. Конци ленени
4. Рапицово се м е"
„ 350-450
75. Локум
„
1. Колониални стоки
5-70 30. Клечки за обуща „ 25—45
5’ Слжнчогл.
76- Хурми
„
31. Гвоздеи обущар. „ 22—28
„
кгр.
I.
31-70 77. Халва тахан
IV Манифактур, стоки
.. 22—28
57 1. Прежда пам. англ. к гр760^780 32 Пап
„
на квадрати 0
78. Торби калкут. 2V2H,
233. Мириш
„
25
79. ,, тарпаулинг „
3, Кафе
0
750
2.
„
пресукан
италан.
„
34. Туткал
„
80. Джамове белгийски
4. » '
1100 3. „ сулан английски
0
If- Книжни материали.
21-50 81. „ чехословашки,
5. Ориз пловдиски 0
540-550
4 „
„ италиянска
82. Кжна I качство
„
„
испански 0
1. Книга печатарска кгр 1 6 -2 0
65.
Тире
за
чорапи
3 0 -3 6
„
италиански 0
83. Кола английска „
7.
300-400 2. „ канцелбрска „ 15 -3 0
6.
Прежда
вжл.
местна
8.
п английски 0
84. в - белгийска
я
3. „ чернова
7.
„
„
пак
45
85. Калай английски „
9. Пипер чер
4. Мастило черно
„
0
8. Памук суров
80
10 .
28 86. Книга за амбалаж „
п червен.
„
0
140-160 5. ■ „ копирно
9.
„
аптекарски
„
185 87. Книжни кесии
1 1 . Чай
я
0
f. Железария.
10.
Гаитан
1 2 . *»
85. Сяра
„
9 11. Плат. вжлнени метр 200 680
0
10
1. Жел. профипир. кгр.
26 89. Синка за пране я
13. Маслни волос едри.
12. „
„ европ. „ 150-1х. 2. Путрели
А
8
„
14- •
обикновени 0
22 90. Калофон
.
32
13.
Хасе
8
ярда
~»
9
3. Жел. белг. за п р о з.,,
20 91. Смола
'
15, „ гемлен екстра 0
12
28
14.
Кабот
американс.
,
9
4. „ германско „ „
16. щ дубл екстра 0
19 92. Зачка „
25 5. „ за скоб. и вржз. „
15. Басма
,
В
„
17. I» сюпериор
18 93. Вжжя
016.
О
ксфорт.
в
8
6. „ за зидове
„
94. Канап
'
„
18. 0 специалите
S
40 7. „ шведско
17. Зефир
в
15
„
95. Вжрви
“
19. т дубл специали- 0
18.
Сатен
*
.
■
я
40 8. Железни болтове]
2 0 . Масло джр. айвал. 0
59 96. Лика
19. Док
„
за покривка
кгр.
2 1. Щ
К рИ ТСК О ч
97. рзфия
в
0
1850 20. Платно пам. бжл. »
28
9. Железо на обли
2 2 . 0 митилинско
58 II. Домашни животни
0
Кеневир
я
пржчки белгийс. кгр.
23. 0 сусамово
0
и птици.
1361 10. Ж елезо на обли
22. Макари 200 яр. „
24. . 0 памучно
45 1. Овци уг. от 50-60чифт
0
2421
10
1000
23.
в
400
яр.
„
9
пржчки герман. кгр.
25. 0 слжнчогледово**
в пол. в в 35-45 в
700
в 1000 яр.
„ 4978-45 11. Чемберлик
„ 9—10
26- 0 орехово
38
И
3457
70
в
слаби
в
25-30
„
400—500
25.
в
мечка
„
12. Шина
„ 750-8
27. 0 ' рапично
0
2. Агнета » 4—6 „
Вжлна непрана кгр.
12
13. Подкови
„
28. 0 кокосово
п
»
»
10-12
»
27.
в
прана
„
18
14. Тел бодлив
„
0
*29-' 0 маково
3.
Кози
уг.
“
50-60
п
700—900
23.
Козина
в
20
15. „ галванизирана „
30. Хайвер тарама . “
в
пол.
„
в
40-50
в
600
29.
Четина
в
15
16. Гвоздеи
,.
31. V
щучен
и
в слаби „ 30 35 в 400-500 30. Пашкули сурови в
17. Ламарина желез. „ 12 -1 5
. 32.
сйомка
4
Ярета
„
4—6
„
31.
в
•
печени
.
п
14
18. ,. галванизирана „
33. Лимон. кисл. обик.»
в
в 10-12 в
32. Коприна сурова „
110
900
19. Тенеке бело
„
34. „
кристал н
10—40
5.
Крави
уг.
в
300-40Q
в
5—7
х.
33.
Язми
в
34
35.. Бахар '
20 Стомана
„
в пол в в 200*250 в
„
4 —5 х. 34. Пикет
34
36. Кимион
»
21. Цинк
„
100
в
слби
в150-200
в
3
4
х.
35.
Памучна
материя
„
20
37. Канела
„
22. Олово
„
б.Телега 8 месечни бр. 500—700 36. Фистжнлжк
в 40—65 23. Мед нов
80
„
38. Карамфил .
„
1—2
год.
1000
30
24. Мед стар
„
39. Анасон
,,
VIII
Кожи
сурови
об
7
Воло.уг.от
450-600
чиф
12-16х.
35
25. Чугун английски " „
40. Сапун айвалийски „
„пол
„
„
350-400
в
8-12
х.
работени
и
обущарски
41. „
критски
„
f. Строител, материали
в слаби „ 250-350 „ 5—7х.
материали.
42. » местен
„
8 Биволи, угоени от
1. Чам. джски месг. м5 2000
43. „марсилски
„
600—800 кгр. 10-15х.
1300
1900
1. Кожи сур. волски кгр. 26—27 2. „
„ иностр. „
44. „ сжнлайт 8 унции
в
полу
угоени
26—27
1600
2. в в биволски ,
3. „ греди делани „
.45.
„ 10 „
450—600
*
8-10
х.
30
150
2000
3. в в телешки
4. „
„ бичени
„
*46. „ „ 12 „
5 - 7 х.
в слаби 350—400 „
140 5. Талпи бор 1ви „
1000
4. „ „ овчи
•
47. „ Свещи I кач. кгр
9*
Свини
угуени
o
r
1400
5. в- « агнешки
6. Греди борови „
48. „ „
1I „
„
150—250
кгр
4—5х.
150
42
6. в „ кози
7. Джбоеи джски
„
49. .. „
Ill „
,.
„
под
угоени
2000
7. т „ ярешки
8. Брестбви джски „
50. „ Восжк местен ,,
' 120—159 в 2 5-3 5 х. .8
400 9. Осенови джски „
2000
,, лисичи
51- „ анадолски ,,
в
слаб.
70—100
в
1—2
х.
50
9. „
„ заешки
10. Керемиди мест.
52. Парафин . :
„
10 Прасета до 15 кгр. бр.
600 10. ’ ., вол. сух. Мада
3.40
марсилски тип
бр,
53. Нишаджр иа були „
600—900
в
от
15—30
*
в
085
гаскар. безсол. кгр- 40- -90 И. Тухли
местни в
54. ,.
\ „калж пи,.
11
Кон
породист
от
3
5
г.
2
5
х.
55
1-30
11. кожи вол. сухи сол. „ 3012. Вар негасена
»
55 Тамян
v -„
-В
В.
„ 6-9 ,, 3—9 2. 12. „
140
„
„ сала. „ 50- ■55 13. Цимент местен
я
11
55. стипца варели 60 „
„
,,’
от
10-15
„
2
4500
х.
140
13. „ бивол калкут14.
- иоостранен 10-50 12 Кон местен породист
57. „ - ,.
150 „
40—55
. ски киречлии . кгр.
53. Фжстжци червен
“ 32
от 3—5 год. Т—3 х‘. 14. кожи дана крав. „ 140—80 VIII Гоцшл. Н1Т£?Ш1 I Й1
59.. „ г - бели
„
1. Джрва за горене
2 3-5х. 15. „ египет. бивол.
>,
„
б—9
I
13
60. Сода обикновена ,,
рязани
. куб. и. 620-650
1-2-5Х.
сухи солени
к г о . 40 -60
61. „ каустик ' „
18 13 Катжр .. от И-15
2. Джрвени вжгли.
3—5 год. 2—6 х. 16. кожи египет. би
62. Син камжк варел
ща калеми
кгр. 2-20
„ 6 -9 „
3—7 х.
волски безсолни кгр. 7 0 -9 5 3. Кан. вжг. местни 325
63. Сол камен. герман.',
6
2250 17. кожи биволски,
,.
Ю 15 „
64. „ „ француз.,,
4. Кокс ..
600-1200
14 Магаре „ 3—5 ,,
импер. безсолни кгр. 8 0 -9 0 5. Газ американ, 'н аса
65.
италиян. ,,
410
„
~ „ 6 -9 „
800-1030 18. Кйоселе францус
160 23С 6. Газ ромжнска
„ ромжн.
66- ,.
330
Ю 15 „
350-600 19.
115-160 7. Бензин
„ италианско
67. „ морска
. 23
15 Патки
6 5 -7 0 20.
90 140 8..Масло американ, лит.
„ бжлгарско
68. *» »*
агр.
18
Патици
40—45 21. Мешин бел , кгр 2 0 -9 0
3 60 16
69. „
мляна 9. Масло английско 17 Пуики
70-100 22. Видело
,,
2000! 18 Кокошки
70. Сардели каса
60
10. Безир
25—30- 23. Марокин
„
16
71. Макарони'
11. Бой анилинови
200-500
I 20—25 . 24. Юфт чер
„
. 16 19 Пилета
72. фиде
Нядулр. рзшш а :й Ш.!
I3L Рлйтши В1дща.
25. Желятин сантрач п
550
73. Лимони
1. Тютюн баши бали кгр,
1. Зидари
]
26. Бокс чер корнелиуСв 8 5 -9 8
74. Портокали
120-20Ci
2.
„ - бохча
., |
27. Шевро гризан
„ 80-123 Майстори
3.
,,
и
1
23. „ корнелиус „ Т00-115 Работници обикновени 100-129]
Наименование на.
стоките!

„

Цени

п

14

4
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яите и продажбите се извжршват в
Наред с голямата нолеблизост
англ. лири и швейцарски франкове. на чуждата валута, особно на тур
Започнаха маЛар и в ограни ските лири и французките фр., с
чен размер поржчките за пролетния . каквито главно оперира: износа -за
сезон.
сега, не без значение е несигурно
стта на цариградското тжржище.
Обущарски стоки.
Следствие различните слухове за
!
Положение непроменено. Це- предстоящи размирици експортно
ните в чужбина са твърди с тенден ните се вжзджржвт да товарят за
ция кжм повишение. Бокса има 50 там. Така че" единствени по важни
еент. фр. повишение, вследствие по тжржище остават Пирея и гржцкиге
вишението цените на ежилия в Лион острови, здел-ите с които еж евжрзвни с доста-трудности.
^
п Пвриж.
'
Главни купувучи през изтекла
Железария.
та седмица в борсата бяха мелниПоложение н е п р о м е н е н о . чарнТе. Вчера и днес се явиха и
Сделки слаби. Слаби пристягания на експортйори и това предизвика из
суров желязо. Белгийско желязо се вестно затвжрдяване в цените, кое
оферира 48 — 55 фр. балг; чем- то се подкрепя и от повишението
на чуздата валута.
берлик 63Vj cif Барне.
Положението на борсата през
Кинкалерия.
изтеклата седмица е следното:
Продадени вагони: 9. XI. зим
; Голем з а с т о и характеризирва
н и ц а— 13 в. — цена 530—580 лв.
юлежението в тая бранша.
стотях кгр.; боб — 3 в. — ц. 555
—560 лв.
Сжестнн продукти.
10. XI. зимница — 9 в. ц. 540
След неколио седмичен застой, —567 50 лв.; леша — 1 в. ц. 570 лв.
пазаря миналия понеделник бе дос
11. XL зимница —- 5 ваг. цена
та оживен. В голямо изобилие беха 507 50—550 лв.; боб — 4 ч. ц 550
изложени всички видове сжестни л в ; ечемик — 3 в. ц.' 375 лв.; j фий
продукти, а най-много зеле и лук. — 1 в. ц. 510 лв. :
Зелето с е продава от 100 — 120
13. XI. — зимница — 12 ваг.
100 тех глави.
ц. 500—572 50 лв. овес — 2 в. >ае
на 36Q—370 лв.; боб — 4’/г вгг. ц.
Внос на разни видове стоки.
- През —седмицата" са внесени ' -5 5 5 лв ; ечемик — 2 в. ц; 370 лева; •
през Варненската митница следните фий — 1 в. ц. 510 лв.; царевица —
видове стоки: Сапуни, маслини, ли 15 тенз ц. 400 лв.
14. XL — зимница 13 ваг. це
мон* , синка, внилинози бои, сода
на 527*50—565 лв. стстях кгр.; боб
каустик, ж е л е з а р и я ,
маши
нария, памучна ввта, макгри, мани- — 2 ear. ц 555 - 600 лв,; кукуруз— ;
фактура, >о»и ювеждч сухи, соле 1 в. ц. 350 лв ; ечмик — 1 ваг. де
на 375 лв.
ни. мгдагзскар* ни.
*• *
15. XL зимница — 6 в. ц. 520
Износ на брашна.
—575 лв. стотях кгр.; кукуруз — 2
Износа на брашна за Гжсция, вагона 370—375 лв. „
макар и в по-ограничен размер пгок
Непродадени вагони през сед
джпжавз. Една от главните причи мицата: зимница 27 ваг.; боб 8 ваг.;
ни за намаление на износа за Гжр- ечмик 3 ваг. и свес 3 вагона.
иия е спадането на чуждите валути.
Сделките с Гжрция се сключват в Бур газка Стокова Борса.
левове и в брой.
Продал *ни: 9. XI. — зимница 1
Тукашните експортйори на бра рвгон цена 540 лв.; TO. XL— ечмик
шна от една седмица насам са без • 1 ваг- цена 360 лева.
всякакви но«ини рт Цариград Не се
11. XI. — царевица 1 вагон це
знае да ли са продадени експеди на 400 лева. раните преди две-седмици брашна
и при какви цени. Силното спадане
й ш
на турената лира затруднява износа
за Цариград, макар тжгеенето там Заловена и продадейа риба от 6 —12 ХК т. г.
Понеделник, 6 нсемвркй т. г.
на брашна де е доста голямо. Слу
ховете за увеличението вносните ми
от езерото г
та на брашната м житото в Цари Кая 102 кгр. — 16*87 лз.; щука 5 кгр.
град не се потзжрдиха.
— 1940 лв.; лисия 16 кгр. — 25*66
Варненска Стокова Борса. лв.; бяла 1 кгр. — 70 лв.; разна *1
— 50 80 лев*.
Варна. 15 ноември й 1922 год.
от морето г

Р Ш ш ж и щ е в Бврнв..

Положението нг тържището на
зжгн* н^те храни и през изтеклата
седмица бе ТЕЛгрдр. колебливо.

Брой 53

Икономически Известия

П злемуд 2963 бр. — 18*55 лв.; то
рни 1 бп. — 100 лз.; скумрия 74 бр.
— 13*42 лв ; солен, паламуд 70 кгр.

— 49*90 лв.;*чкнакоп 55 кгр.—32*25
лв.; стафрид 137 кгр. — 34*84 лв.;.
лефер 1 кгр. — 61 лв.;, граца 16 кгр.
— 11*30лв.; кая 13 кгр. — 23 80 лв.
разна 19 кгр. 25*74 лева.
Вторник, 7 ноемврин т. г...... ^
от езерото*.
Кая 24 кгр. — 16*25 л в.;' писия 10
кгр. — 23 70 лева. ; *
. „" J .
Среда, 8 поамБрмй т. г. ‘
от езерото:
: ;
Кая 98 кгр. — 16*82 лв.; писия 25
кгр. — 12*19 лв.; разни 16 кгр.
—
16*20 лева.
от морето; г
Скумбрия 30 бр.— *12*83 лв.; кая 63
кгр — 23*27 лв.; iaprana 9 кгр; —
20*10 лв.; чинакоп 7 кгр. — 24*71 лв.
стафрид 1 кгр. — 56 лв., разни 3
кгр. — 44*66 лева.
Ч етзм ртж к, 9 н е е и в р й т. г. ;
от е зе р о то:

Кая 89 кгр. — 15*37 лв.; лисия '9
кгр. -— 19*10 лз.; щука 1' кгр. —
30 лева.
7
... ,
от морето: , Паламуд 36 бр. — 26*21 лв.; скум
рии 746 бр. — 9*9б лв.; йлария 14
кгр. — 38*40 л в ; кая 36 кгр. —
19*83 лв.; чинакоп 220 кгр. — 25*33
лв.; граца 111 кгр. — 10*21 лв.,*заргана 316 кгр. — 10*93 лв.; карагйоз
12 -— 30*10 ла.; разни 12 кгр. —
15*47 лева.
- -• ■ г,
и
Петжк, 1-2 нееквркй т. г.
_
от езерото:
, \:
Кая 89 кгр. — 14 лв.; писия 26 кгр.
— 20 67 лв.; разна 7 кгр. — 19*71 лв..
от морето:
•
Паламуд 180 бр. — 19*10 лз. скум
рия 327 бр. — 940 лв.; кая 140 кгр.
•— 22*63 лв.; чинакоп 1 кгр. — 40:
лв.; минакоп 5 кгр. — 24*50 лв.;,
разна 4 кгр. — 20 лз.
Сжбота, 11 ноември т. г.
от езерото:.
Кая 116 кгр. — 13*65 лв.; писия 23;
кгр. — 13*27 лв.; клария 13 кгр. —
33*90 лв.; терциона 23 кгр. — 25*70;!
лв.; платика 8 кгр. — 17 лв.; бяла
11 кгр. — 53*91 лв.; белица 1 кгр.
— 20*60 лв.; шаран 2 кгр. — 39 лв.
разна 16 кгр. — 16 82 лева.'
от морето:
Паламуд 259 бр. — 18*45 лв.; скум
рия 773 бр. — 8*33 лв.; кая 89 кгр. — 18*95 лв,; заргана 98 кгр.—17*88
лв.; чинакоп 9 кгр. :— 32*24 лв.; ми
накоп 5 кгр. — 15 лв.; шаран 1 к:р.
— 90 ла.; калкан 1 кгр. — 10 лв.
разна 9 кгр. — 14*38 лева.
Н еделя, *2 ноември т. г.
от езерото:
Кая 56 кгр. — 17*30 лв.; писия 17"
кгр. — 11*10 ле.; белица 35 кгр. —
7*10 лв.; терциона 56 кгр. — 27*33
лз.; разна 25 кгр. — 17*66 лева.

Брой 5.

Икономически Известия
от м орето:'

Скумбрия 72 бр. — 11*63 лв.; кея
20 кгр. — 27*04 лв.; разна L кгр.—
3 1 лв.

Чщ т борси и тядоинща.
Берлин 7.XI. Житното тжржищ е е много твжрдо. Цените се при
способиха кям развитието на гул
дена, обаче купувачите са крайно
вжзтжржани, както при безпаричие.
Мнозина се опитват да купуват сре
щу акцепти и са готови да дадат
особено високи цени. Така за пше
ница се получиха цени 14,000 среш у 12,000 вчера.

тек. 109, 108*75 и 108*50, дек. 108*50,
ян.-февр. 103*25, 8. XI. — тек. 1G8*50,
дек. 108*25, ян.-февр. 107*50.

16*06, Герминия 0*20, Холандия 634,
Италия 67*80, Прага 51*50, Румжни*
10, Швейцария 289*50, Виена 0J32.
*'
9.XI. Лондон 69*545, Ню-Йор*
Парижка фондова борса’ 15*669, Германия 0*21, Италия 66*30,
Прага 49*75, Румжния 10, Ш вейца6.
XI. Лсндон 66*09, Ню Йорк
14*82, Германия 0 20, Холандия 581, цария 286*01.
Италия 61*30, Прага 47*30, Румжния
Забележка: Цените се разбират:
9*10, Швейцария 272*50, Виена ,0*02. за кафето и. памука в франкове з а
7.
XI. Лондон 69*50, Ню-Йорк
50 кгр.; за вжлната за 100 кгр. фран
15*59; Германия 0175, Бжлгария кове; за металите за * тон в лири
10*50, Холандия 611, Италия 64*30, стерлинги; за захарта за лиара в
Прага 51*25, Румжния 9*70, Швей центове; за зжрнените храни за тон
цария 286 50, Виена 0 02.
w.
в франкове; и за брашното за 100
8.
XI. Лондон 71*815, Ню-Йорк
кгр. ,в франкове.

Бремен 7.XI.

Памук. При откриване е коти
ран Мк. 5195 за кгр., вчера при за
криване Мк. 4302.
: '
Хамбург 7.XI.
Кафе. Бразилия оферира мал
ки количества, без обаче да се
сключат сделки,-Страната проджпж ава да бжде в очаквателно поло
жение, при асе това при твжрди цеши отделни сделки бидоха реали
зирани. /„...
Ориз. Силното обезценяване на
маркета по отношение на- слабите
«токове остава без влияние вжрху
тукашното тжржище. Поло;? ението
проджлжава да е тажрдо и Burma,
loko се котира по 14 шил. 9 пенса
Burma II нова реколта вжрху база
13 шил. б пенса. Чужд захар. Тжржището бе твжрдо при слаби оферти.
55фа 25 loko се котира по 20 шил.
71/2 п. до 21 шил. Данцигска крис
тал. Ноеиврий по 19 шил. 9 пенса
до 20 шил. и зв чехска кристал но
ември по 22 шил.
" £авр.
Кафе. б. XI. 214*75, септ. 923—
188*25, 7. XI. — 225; септ. 923—198,
8. X!. — 228, Сещг. — 202.
Памук. б. XI. — 464, окт. 923—
414, 7. XI. — 478, окт. 923—425,
3 . XI. — 485. окт. 434.
Париж.
1

(
Жито. б. XI. тек. 85*50, дек. —
85*25, януар.-февр. — 85*25, 7. XI.
— тек. 87—86*75, дек. — 86 75 и
36*50, ян. — фгвр —1 86*50, 8. XI.
— тек. 86*50 и 86*75, дек. 86*75, ян.ф евр. 86*50.
Ржж. 6. XI. — тек. 60, дек. —
‘58, ян.-февр. — 53*25. 7. XI. — тек.
-60*50, ян.-февр. 61*50, 8. XI. —: тек.
-60*50, дек.* 60, ян.-февр. 61*50.
Брашна. - 6. XI. — тек. 106*75,
.дек. 106, яи.-фезр. 105*75, 7. XI. —

Стр. 11.

Фондова борса.
/
Швейцария
Ню-йорк
Лондон
Париж
Белгия
Италия
Цариград
Югославия
Ромжния
Германия
Прага
Виена
Буда Пеща

10. XI.
2550 —
139 —
623 —
885 —
—*-582 —
64-50
—.--90 —
214
• -- -- *-021

11. XI.

I

—_ • —
141- 640-50
933-50
-- •_
605-—
72-50
-- *-91 —
1-80
450 —
-- *—
-- *--

14. XI.
2650*—
143 —
645 —
940 —
-- •-------•--675 —
69 —
---•-------•-91 —
200
460*—
0*18—

--*--

16 X

15. XI.
2650--------143 —
642-50
968*—
-- •-------680— 71-50
--,--92-50
230
---*-- _-- *---'
* ' --*--

2560 —
137 —
614'—
914 —
-- --625*—
68-- *—
88*—
1*78
440-—
-- *.--5-85

Бжлгарска Народна Банка.
10. XI.
11. X I
13. XI.
15. XI.
16
пр.
куп.
куп.
пр. куп.
пр. куп.
пр. куп.
Лнверс
725 — 750 — 800-— 815 — 854 — 870*— 854 — 875 — 847 —
---‘--- •__ _•_
Б.-Пеща
6.20 -6-20 —1»—
620 -- •_
_•_ _•--Виена
015
0*25
0*25
0*15
015
0 25 -- *--Прага '
430*— 442 — 440 — 455*— 400 — 450 — 453 — 455*— 435 —
1—
Берлин
150
2*25
1*40
180
2*—
2*—
150
1-40
610 — 612 — 622 — 635 — 646*— 632 — 641-— 612 —
Лондон
602 —
790.— 820 — 870 — 885 — 915*— 935*— 928*— 940,— 909 —
Париж
-- *---- *-- ---•---- •-- -- •--- -- *--- -—*-- -- *--Гж?ция
Италия
650*— 580*— 577 — 535-— 630‘— 645 — 657*— 678*— 621 —
83 — -- .
Ромжния
79 —
92 — 89*—
90 — 39—
92 — 85 —
202•— 220*— -- •--- 235 — 220 — 235 —
Сжрбия
250 — -- *---•-Тураия
54*—
65 50 70*57-50
73*— 68'—
70*— -- *--Швейцария 2380*— 2450 — 2550*— 2600 — 2608*— 2550 — 2510— 2650 — 2500 —
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Тжрговия на едро с всякакви
видове изработени

Седалише Варна — Клон Свищов.
Телеграфически адрес: Екимов.
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Тржгва от Рарна
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лико, Яхтопол и обратно
Бургас.
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Сжбота
Варна.

за
Бургас

Варна, Ю ноември 1922 год.
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