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Цсмита n etfiMTt е*
За хш. сантиметр 250
j * . за годежшн, l e i i u m ,
metpoios» I'M Д1. г* едю
lyCiHiyMie; бадааы, ре
шещия, unp»jj*pH i жрото*
коля no 150 д е м ; реmcipauw ta т*рго»«и я
виуетрмдм фвраи 10 л*
Всвчо -ад ее опаел до
(•еетнккяее адремра: до
! ,Тгрго«.-Проыишдвша За| щита*, Вараа „Вемаа* 8.
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дената ое пеотелнвооть, конто
отделять гоаема чаоть отъ
печалбите он и редовно под*
Цедьта-на затвора е да да и за интереса на отраната, държатъ оъ пари чвлядвтЬ
де удовлетворение на вакони- изисква ое на тоя инотитутъ си", ни казаха директорите.
гЬ
и да поправЬ лицата, кои да се даде характеръ ноираТова показва, че орамътъ
S 0 H ^ > - Ж Е Л Ъ З А Р И Я Теле*оп* * 8.
то ги нарушавиръ или тежко вптелно-възпнтателенъ, за да и отрахътъ вървятъ наредъ
престхпватъ —;|да даде, ох- пуща на обществото не пб- съ трудътъ; че орамътъ отъ
Путрепи № J6 8, 10,- 12, 14, 1(5, Щ, 20, 22, 24.
щеврЬменно, м&радно възмез зли ирестхпнпцп, не преотхп- лошевите дела и отрахътъ
Шини всички видове.
дие на ония, к<|ито ож потър НИЦИ, оъ закалевъ фанитизмъ отъ оплата на законите .дЬйпевши отъ прё|тхпностьта на и съвършенство, такъвъ, ка ствуватъ поправително ва оуОбли всички видове.
деянията
ва затворниците.
къвто б-Ьше Стамболийски u бекта, благотворно влпяятъ на
Четвъртити 1СИЧКИ видове.
Единственно|
еъ
това
се
каквито ох т^зи, що съ орх- неговата душа, когато той не
Чембврлици всички видове..
оправдава схщвствуванието на жие нападать въ оелата на бхде изолиранъ отъ царящата
Наллжци и подковни всички видове.
затворния ино^йтутъ въ всека мирното население, да го оби въ него миоъль: да е оъ и
Ломове 30 »/;,' 35 */*, 88 */«, 40 »/м..
едва държава, Л че и у ваоъ: рать и на пхтницигв по го- за общеотвото — да ое омета
Гапванизирана ламарина № № 12, 14.
да плаша, |да;|охранява отъ ригь и друмищата да ги из не пзоставенъ и предоотавенъ
престхпно злейгворотво и да бивать, а граждани поправени самъ ва себе ой; да е увеЛамарина черна и др. на пжть;
упражни поц)&вително въз- въ живота ой, разкаяни за ренъ, че не е откъонатъ отъ.
дейотвие върху| преотхпника. миналите си ототхплеаия отъ идеалите ой и отъ ония, оъ
При лошо извратените нрави законите и готови да олужатъ които по чувотва и по раоа,
и при системното ваедояваве на обществото честно и поч по кръвь и родъ е овързавъ.
на преотхпниф инстинкти въ тенно оъ воичките доброде* \ и длъженъ е за техъ да мие
сегашно време* не само у тези на лоялни и коректни въ ли, да ое грижи, дори. Че
наоъ, обаче, затворите ох из деянаята си граждани.
орамътъ и отрахътъ отъ об
губили вначението на попра
Въ последната ни обикол щеотвото и отъ законите иматъ
вителни институти, а ох се ка, намъ се удаде случай да оилното свое благотворно влия
преобърнали н$ такива, кои- пооетимъ некой отъ затвори ние върху оубекта само тога-,
•• то, даже неволните и случай те, оъ цель да проучимъ ра ва, когато не ое убива верата
U
но влезли въ уЬхъ преотхп- ботилниците на затворниците, у него, че той е охщеетво чо
ници, следъ едно кхео пре отъ които некой занаятчии вешко и не се оцетява надежда
стояване тамъ| излизать съ твърде много ни се оплакаха та му, че като схщеотво чо
завършени куЬеове по пре- и да равберемъ какво нрав- вешко той сега пакъ живее и
^^етжШоШШМа^*. РЬдко^д^ж^г^втввнно--'^въ8дейотвие,
какво*- ще-ши»ее ва и оъ общеотвото
случайно , лежалъ/ преетхп- поправително влияние надъ оамо оъ човешките доброде
ннкъ, излиза разкаянъ за из затворниците ох оказали тия тели — не като отхвърленъ,
не като презряаъ, не като
вършеното отъ него преотхп- работилници.
лениз, което го е хвърлило въ
Още преди да направимъ непотребенъ, а еъ моралните
затвора; СЪВСЁМЪ редко та- тия посещения ние не ое съм качеотва на трудолюбивъ в
къвъ излаза поправенъ ва нявахме, че оказаното въз- доотоенъ за средата ой гражживота въ общеотвото. На-; дейотвие е твърде благотворно данинъ.
противъ, на 100 такива 99 тЬ за мнозинотвото отъ тия, на
Това подоказва и нещо дру
I излизатъ
оъ
добре
изученъ
го:
че затвора и като мхчикоито е било приоърдце да
Подобрено производство и най-добри
занаятъ и много по омели и ое заловятъ еъ упражнението лище за тия, които ох прекачества предлага на едро фабриката
по затхпени въ чувството ой ва занаята си, какъвто ох отхиили законите, и като
за
.почтенность и порядъч- знаели преди влизането имъ формално поправителни ва преза Химически произведения
нооть,
отколкото при вливане- въ затвора, или ех научили, отхпницагЬ инотитути, могатъ
гара Косгинбродъ.
то въ затвора.
•
следъ псотхпввнето имъ въ да бхдатъ носители на свет
Вдипъ прототипъ оообенъ, затвора, ва убиване мхчение- лината, могатъ да бхдатъ въз
единъ първообразъ характе- то отъ лишението отъ свобода. питателно просветни места ва
ренъ, единъ модель оъвършенъ
При все туй директорите ония, които, радвайки се на
на затворническата школабъшо и надзирателите ни увериха, свободите ой, оъвнателно или
Ад. Отамболийоки: отъ селякъ че болшинството отъ затвор несъзнателно ох плащали дань
оъ просташка култура, той, ниците, работящи въ рабо на порочноотьта на живота и
ое изтхщи въ затвора ц ота- тилниците имъ (цель день кхпали ох мечтите и похотина par excellence хитрецъ дър- отстранени отъ развращающе те ой въ преотхппоотьта, мо
жавникъ-проотхпникъ. Такива то влияние, което упражня- гатъ да бхдатъ места в ка
граждани, които влизаха въ ватъ некой отъ непоправими пища не на шега ва придо
за разни и Идни, месингови, алюминиумни и лъярни издълия
затвора да поправить себе си, те затворници — комарджиа, биване култура.
И църквата ни, а нашата
но изл'Ьзъха оъ аат&пено чув размирници и по природа зло
ЗАНТОПУ/ЮВЪ,
и
всемирната история могатъ
ство на почтенность и поря- нравии оубетки) само за една
да
пооочатъ ва имена, които
дъчнооть въ живота и оъ формалность — за изпълне
Premier Fabrique Bulgare des Fonderie
следъ
разкаянието ой в от
втълпени и наострени инстинк нието на приохдатп, но право
EN CUIVRE ALUMINIUM ET LAITON
ти и апетити за престжп- казано — отоятъ въ затвори казването ой отъ порочния
JEAN L. ZANTOPOULOFF, VARNA.
ность и га злодейства страш те, а некой (вследствие по животъ, ех престанали да мно% телеграми: Зантопушъ.
Ponr telegranimea: Zantopololf.
ни има много и твърде много становлението на приохдите) лягъ, че престхпноотта е подТыефонъ П 339. >
— болшинството отъ върлу мхкнатъ и окови само за пра вигъ доотоенъ за човека, в
I
НАГРАДЕНЪ:
ващите
и тжэи година изъ ва Вога. Иначе те ох напъл ох замислили за себе ой, аа
, сьгяочетвщ диплом* ,н златен* медаи оть Одесвата изложба 1911 г.
друмищата
и горигв разбой но поправени и безъ воЬкак- ближните ой и за душата ой,
ФАБРИНАТА поработва най-нови Фасони: Френски, български
ници, лежали в а едно или ва цель си губятъ времето много такива ох троняоанв аа
и турски еждове отъ м'Ьдни месингови, адюминиумни и
ж е л а н и иад-влии.
друго по малко или по-голъчш въ затворите; а требвало би велики человеци на доброде
престъпление и ивлежали или да се възвърнатъ въ общеот телта и даже на троновете аа
ИЗБИВА/ най-модерни пиринчени св-юцилници аа църкви,
малки камбани и хавани.
избегали отъ аатворитЬ следъ вото, дето ще бхдатъ много светии.
свършването ва куроа съ полезни, защото се научиха
Мигеръ методите на оъИаработватъ с е : най-хубави мелници (жерки) ва ка*е гарануопехъ, ех такива.
временната
наука и ва днеш
•(, д-ирани до 15 години, беаъ да отиватъ на поправка.
да ценятъ законите и да изната
напредвала
просвета не
Фабриката излива; всички видове дръжки отъ бакъръ, пиНе поправителни, араотли- мервагь делата си и постхнох въ състояние да напра
ринчъ и чугунъ и продава на едро (ангро) съ много
телни институти ех затвори- ките ой.
наносни ц/Ьни,
гв, вечъ дважъ итрижъ пов 4 „Има много отъ работящи- вить тия откровения предъ
ИЗРАБОТВА: най новошнам-Ьрения пропой, колицъ (кайторихме. Безоъмнение, за да т » въ работилниците отлични иреотхпника, да надъхатъ ду
накъ), който се употр-Ьбява бевъ литро и бевъ никакви це
има полза отъ наказанието майстори; има и такива, кои шата му оъ вера и упование,
ремонии на 3 вида: 1-во съединяване бакъръ;
„затворъ" за общеотвенния то ое отличаватъ оъ особен ка себе ои, да отклонять пре2-ро месиигъ в 3-то ФПКФОИЪ.
,.
редъ, ва грашданокото добро ного on трудолюбие и еъ га стхпвцка отъ алите му на-
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Виенската банка „АвстроОриснтъ" Фалира съ аагуба 4
милиарда корони. Акционерния
каииталъ е 50 милиона корони.
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ИзобиянитЬ дъждове напоследъкъ4 въ Ромлмшя я спасиха до
нЬклде отъ големия неурожай,
съ който се ваплашваше тя отъ
продължителната суша,
—0—

Роижнското правителство удоб
ри повишението на превозните
тарИФИ по желъ-втщпт'Ь съ 25°/о.
—о—Въ Нова Гвинея ель намерени
голъ-ми иввори отъ наФта.
. . . .
_0—
Не СЛ верни известията, че,
сл-Ьдъ победата иа работниците
нъ парламента, Южна Африка
ще се отцепи отъ Англия.

валутата ни.;'

Горните има готови въ складъ и приема поржчки за всЬкакви количества. 2

ЦЪни и условия най-износни.

З силията на Финансовия министръ и на Б. II. Банка еж насо
чени, вечъ повече отъ 6—7 мЪ..В.Хр. В.
сеца, къмъ съвдаването една
трайна основа на нашата валу
•л&ы
та и къмъ съвдаването по доб
ри условия ва регулирането сто
«Шиш*
панския и икономическо-ФИНАН,
чебяи институти за ония, кон сопия животъ въ страната.
Превъ "Юни т ; т . състоя пър
Обаче,
Факта,
че
и
въ
второ
то страдать отъ болестите на
то полумесечие на гоний т, г. в*та матуритетна сесия iia Ue
престжиноотьта — когато вар — на датите 23, 24, 25, 26 и 27 лико • Търновското Търговско,
варството въ гЬхъ се замени , до 28 СЖ.ЩИ — лева ни в ъ Цю- училище. ,
.,...,..„, г*.,..,.....: .„•
съ човешкото действуване и рихъ имаше, сравнително, едно
Лернаетиите ва съвдаването
по добро положение, котиринъ по и откриването на това училищ*)
облагородяване на душата.
4.10 до 4.12 шв. Франка ва 100 • се т а я г ъ най-добре^отъ наша»
лево, а на 30 юни иадна до т е четци. Ние, влюбени въ по»
4,0750, ва да почне да върви хвалната и неуморна дейност*,
все така колебливо къмъ пови на лицата, който положиха най»
шение и понижение в ъ юли и големъ. трудъ, най-добро усър»;
отъ 4.10 на 1 юли, да спадне дие й най-вещо умение.; въ под*
АНГЛИЯ ОСНОВНО е решила да на 2 сжщи на 4.09, на 3 ожщи готовката за съвдаването; откри»
не гради тунелъ подъ Ламаншь. на 4.08, на 4 сж.щи на 4.05 и ването и довеждането му да се
т. н. и пакъ да иде къмъ едно числи вечъ к ъ н ъ ^учебните **'.
"\ - о - ' ' . •
Унгарцитъ доаволяватъ да вли- малко повишение, тоя ФЯКТЪ просветни институти на държа
ватъ въ страната имъ само на показва, че всичките усилия на вата, меекога сме държали четония, които д и р я т ъ банско Финансовия министръ и на Б. ците си в ъ тичение аа перипе»
лечение. .
Н . ; Б а н к а . - С А суетни, ващото., тиите и Фавите, които това учач
1
лева
не е намерилъ още своя лище ивживе ва да достигне ^
- .-, •
-;°Ьстепента
на
пълна
търговск!^
господаръ,
който
да
го
влада
и
Въ Стоихолмъ. ш откри междуеародния пощенски конгреси. да го насочва къмъ едно ста гимназия — съ пълни 8 власа. Шбилно подобрение. Че тоя ФЯКТЪ еднъжъ сме* подчертавали, че•'
' о'*-Подписанъ е m 3 юлий въ е такъвъ, говори девизното по това редко ва днешните нужда
Англия унгарския заемъ , отъ ложение в ъ ЛондоНъ по отно на велико-търновския търговски
7,900,000 англ. |1ири. Америка шение на лева ни въ датите и промишленъ светъ дело се
хце открие сжщб ' подписка аа 26 юни и 4 юли, което беше длъжи на всички съучастници;
противоположно на . това, въ като членове въ Търновското
7,500,000 доларап •
Цюрнхъ — на 26 юни въ Лон- промишленно-търговското дру
- ф '• •
донъ
се платиха 590 лева ва 1 жество, които туриха наченвит*
Романската експертна комисия
е утвърдително установила, че стерлинга, а на 4 юли 606 лева му само съ собствеината си леп
експлозията при; К о т р о н е н и слщо ва 1 стерлинга. Това н е та съ временни вечерни «уроо-л
(Букурещкото ' предградие, кж- обяснява нищр друго, освенъ ве и така постепенно се равви,.
дето е двореца на престолона че лева не се дирижира отъ до като достигна до степента»':
следника) е дошла отъ иекритъ- СОФИЯ, а отъ случайпостите, в ъ която днеоъ сжществува. Яо;
ki
на беажичпия телеграФЪ. . РО които възникватъ въ чуадите всекога ние. сме длъжали
;
днесь
пакъ
длъжиме
да
отбе»
парични
пазари.
А
това
покая
;
МАНСКИЯ генералъ Н е г р е д ъ
твърди, че т4)8И. искри ги пра на, че нашата валута, съ всич лежимъ, че две имена ВЪ T0B»"
тили руситЪ и8ъ Москпп с ъ , ките до сега ввимани мерки ва дело иматъ най-големите вада се стабилизира, още далечъ слуги: Архитекта Г. Коваров*(
споя безжичепъ 'теЛеграФЪ.
не е стабилизирана и необходи енергичния председательIfa WO*
ми ех. редица нови мероприя минатото дружество и члтъЩ
Полското финансово миняствр- тия ва да се достигне тжзи цель. Варненската търповска камара
CTB0 намали тарифата на шито- !
и Илия Влатевъ, многодейиия
Съвсемъ шшятни ся., следо и безпримерно оежрденъ татОг
то на исички влугрешни индуствателно, мероприятията, които ва дело кисиеръ и а слЩотО"
риялни проивводения.
Финансовия министръ и Б. Н. ' друя«еетво. Теаи ^ве имена, «ъв|
Ромжнското правителство ще Банка, напоследъкъ, се старяятъ местно, съ васлужено ваелиг
изработи новъ ваконъ, съ кой го; дц приложатъ за стабиливира- поста директоръ на сжщото учи^
да се нротиподейстиува на не нето на валутата ни. Тия меро лище, ивнесъха тежкия и непо*|
сигурното влияние' на чуждите приятия съетоятъ, главно въ силния ватЬхъ товаръ на днеш
ограничението на кредитите sa ното търговско училище т»;
Финансисти въ страната.
пиосни стоки, които не еж. отъ Търново, , ....
• '
—о^—•
Компанията на Суезсния каналъ първа необходимость; въ огра
е съобщила, че превъ 1923 год. ниченията да се дава бевравВъ времена, когато подобни]
които не
превъ канала с л преминали — борно камбио на лица,
вйслуги се подлагатъ на при^
11
ва югъ 2176 кораба съ тонажъ съ строго 'Ьрйед*** .**, ц%ля й Ч к п » ц н 'тая гОл^ма, *слуга и*
10 милиона, а ва северъ 2445 съ точно определени мисии ва- горнитЬ две лица що бждв бла^|
кораба съ тонажъ 12 милиона. мипаватъ п ъ странство; въ годарно аачетеиа и достойно:
ограниченията да се отпущатъ "
•— о —
' "•
приценена — сега т е могаи»;
: Цариградъ престана да е . н е  суми въ чужда валута на сту- да попасятъ еъ мжжество rop»J
точно пристанище ва транзита, дишти, които би придобили нау- чивата отплата на вввнетливи^
въпреки морското и жел-Ьвно- ка и «иаиия сжщо такива и в ъ но «едостойни свои аавистници»
плтното си положение. Вм-Ьето сямата наша страна; въ огра- съперници въ полето на обще|
Цариградъ, ивдйгатъ се Содунъ инченията да се отпущатъ ипо- ственноста. Т е могатъ,'. лбачв|
т«карни яаеми ва строежи и т, и.
и Пирея.
\\ •
Да се рйдватъ иа плодовете нА
Всички тия мероприятия, ц е .
неваличимата своя преданна rfi
лейки
да
съсредоточатъ
парич
Ромжнското правителство въ
резултатна дчйность; еъвм4мрио|
изпълнение на ол&и& си ва на ните средства и кредитите на Б. съ благодарната и приемателна]
ционализиране «а подземните IL Банка въ проивводството на младежъ, която придобива нау«я';
си богатстиа, при6тлг.пп къмъ страната —да се даде едннъ по
и виание в ъ училцщето, eft c*i*'
конфискуване петролиит-Ь изво интензивенъ тласакъ въ развидаването,
откриването и равв*
ри, намиращи се вь американ тмето иа производителните ситието
на
което
т е работиха.,,
ски, английски Я;ЛР- капитали ли и вито се ограничи лукса
сти. По тоя иоврдъ въвникиа й»то се ограпичагь излише«т'
КОНФЛИКТЪ меяаду Роа1*иия и
ват», а се поощри спестовностьОтчета ва нерстодит-в о т ъ пър*
Америка, която отзовава дип т * ~ чревъ интензивното ПЙО*
ломатический он нредотавитель. г нзводство. да с е стабиливара ва вонАЧалнОто Откриване до ра«!
щттщ
в^ .Аоа..дос,т:агяв^в-,'в1|

Сведения и поржчки направо фабриката или склада : ,
•
ул. ,Гургулята" № 25 — Варна.
Телефонъ фабриката № 831.
Телефон ь склада № 282.

ООЮШКО
кюйнооти и да му пооочатъ
п&тищата ва добродеянията
посредъ обществото.
Ако оробтя, много по про
ста ватворнйцй ож въ оъотоянйв да култивиратъ чувството
па омраза, чувството на же
стокость, чувството на свирепо
злодейство и кръвна мъсть
въ душата ва единъ интелигентенъ престжиникъ, който
ва пръвъ пжть е нристжиидъ
праговете на затвора, защо
интвдигента, които има и сьвнаййвто ва равмерите па ели
ните, които преступника на
нася на общество,7 оъ еветилнака на науката и просветата
на ржка да не е въ състоя
ние да направи тия открове
ний за простия и безеъвнателенъ, може би, преотжпникъ
8а да иде последния въ пра*
вия пжть вместо първия да
аагааи въ престжпденията.
Защо викой не е помислилъ
до сега, че, ако затворите еж
такива удобни институти, кждето подъ т'ЬжестигЬ на око
ват* оъ такъвъ уопт.хъ могатъ да ее преподавать пай
висшите науки ва престжнноотьта в да оо създава духътъ на а«стокоотьта и на
кръвната мъсть, възможно е
оъ още оо-голймъ уоп^хъ, въ
името ва човешката любовь, въ
името на социалното спокойст
вие а ва добродетелта да се проиов-Ьдватъ и насаждать научнигв принципи на религиите,
ва добродетелите, ва човеш
ката туманность и н-Ьщо понече -*- на почитането на закопптЬ, на взаимаоправното
уважение и на гражданската
солидарность;
Защо предъ затворниците,
вместо тежкия влодеецъ, пзправенъ оъ бича въ ржка да
преподава и наеша да втжлпяна на слушателите он диоциплинигЬ на вафераяната престжпйооть и да подготвя бжджщй инферналпи злодейци,
не се изправя съ благата ой
проповедь единъ боговдъ*поВИ1ель,. едииъ в*ропроповедникъ, •- единъ законов'вдедъ,
едивъ вещь повяавачъ и тълкуватель на правната и нравстадннатв наука и подъ теягеотьтв ва ожщвгЬ тия тежки
вериги я мжчителпи окопи, да
цодготав, дори отъ пай-раз-
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в а л е н и т е , най-размирните
преотжпници, бжджщите при
мерни и съ добродетели пре
изпълнени граждани, у. конто
не могатъ тоже да липсватъ
херовими и ангели-хранители,
или, иначе казано: които еж що не ож лишани отъ своите
безплътни духовни сжщества,
надарени съ виошъ разумъ,
съ свободпа воля и оъ могжщество да ги троняоатъ, може
би, на престола на .велики
добротворци, - на епични хе
рои, та дори и на оветии —•
да ги изднгнатъ до онова съвършенотно -на душата и наразума, което да ги избави
отъ грехове и да ги вкара
въ пжтя на най-виошата прав
да и на пай-виошата добро
детель ?
Поне въ сегашния векъ,
защо затворите да не получать
своето истинско место, своето
действително предназначение
па изправителни и възпита
телни институти ? Защо отъ
мжчилища не се преобърнатъ
на училища зв тоя родъ
„деца", които но знаятъ да
зачитать законите, чуждото
право, морала, общественная
порядъкъ, безоцаоноотьта и
т. н. ? Защо отъ мжчилища
не отанътъ домове на възпи
танието — на домове, задачи
те на които да о коренението на злото въ душата н корегирането на живота на на
клоняйте да злодействуватъ ?
Примерътъ отъ работилни
ците е съвършоппо поучитоленъ; тоя прииеръ показва,
че не оковите и безцелното
лишение отъ свобода, т. е. не
физическото наказание по
правя преотжппика. Напротивъ то му дава доказателст
ва, че може да понася оъ
мжжвегво п последствията отъ
влодейотвата си; то го окура-.
жава къмъ кривата иосока на
целите на вакона. На затвор
ника требва да се заангажира
душата му, требва да ое откриятъ истините и правигЬ
посоки на разума, да му ое
втжяпи, че той в едно морал-'
по сжщеотво, потребно за бла
городните цели на общество
то и на своите ближни. А
това ще стане само ко
гато затворите отанатъ учи
лища, отанътъ сжщциски at-
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лутата ни — не могатъ да не ее
поарещатъ съ симпатии отт.
дЬлоиия вътрешенъ нпшъсветъ,
Огъ вдранатп пара мож« д»
се очпкпа сигуренъ животъ ФЦ.
нансовъ, икономически и сто«
пански. Мероприятията ва ваадравяването на парата не бива
да се виждатъ ва никого теяски.
И тая нова политика на мя^
нистра на Финаисиите и на В
Н. Банка требва да се поздрави.
Безъ мжка н-вма сполука,
Безъ да страдатъ едни, не мо!
гатъ'да благуиатъ други. Отт,
ограниченията на кредита й йр,
могатъ, наистина, да страдатъ
десятки и отбтйци —- най-мвого; но отъ съсредоточаването
на банковата мощь; ;въ нроиаиодството ще благува целия
народъ. Тави е най-добрата по
литика ва една държава, анаяща интересите си.
Лева,е българсви ряпгвввт,
знакъ. Той требва .да се влади
отъ Б ъ л г а р и я й цената му не
отъ чуждите отшарй, а отъ СО
ФИЯ ^ а се ^npHSBVHMt и диктува]

«
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това училище дЪ първата мату водителите му. Търново има
ритетна сесия е преивпълненъ желание въ много инициативи какви средств» да се боримъ съ
еъ ЦП**ри и *акти, които м ве самъ да си помогне. Държавата конкурентите си, които, ва все
тото ни днесъ не ни поаволява требва да гледа на него като ки случай, СА , преобладаваща
де въвпроивведемъ подробно ; но добра майка къмъ добръ синъ, сила ва борба, на първо место,
това, което васлужава да се внае, който въ всичко се стреми да съ своята добра търговска органивация — съ банките си, съ
въ къси думи се очертава отъ си оамопомогне.
Вгрб.
връвкитЬ си, съ политическото
««дующего:
си влияние и съ всичко друго,
Превъ ,1920—1821—1922 и
което повишава райсовете имъ
1923 год. въ 4 сесии СА минава борба и победачнадъ насъ.
ди 212 к)'роисти. На иапитъ се
Каваното до тукъ има смиявили 116 души, които съ уссълъ и значение еднакво и ва
ц-вхъ ивдържали иапитъ и по
египетския паваръ, кадето на
дучили атестати.
'
шите произведения СА повнати
Преаъ учебната 1923/24 год.
и СА съ всичкия шансъ да ваее* поступили «198 ученика и
матъ САЩОТО онова, ако не да
ученички, прн учителски нерже и по-добро место отъ онова,
соналъ: едииъ директоръ и 14
което ваемаха преди войната;
учители — само 4 редовни, а
но и тамъ конкурентите ни СА
другите лектори, обаче тези САдобре ватвърдени, и тамъ ние
щигЬ учители ОА и лекюри въ
ще требва да се организираме
П и ш е т о, ПроФеоионилното ипо препорАчения начинъ отъ
Опециялйото училища.
Специялния кореспондентъ на кореспондента на „Д. Сг.". Не
АбитуриентитЪ, явили ое на в. „Дем Сгов." В. А. — той е бива да забравяме, че и египет
ивпитъ с * 64; атестати ваеха Д-ръ Алексиевъ бивши секре ския паваръ е пазаръ ориентал6Q, * «а поправителна матура тарь ва Варнен. търгов. камара, сски, въ който 1 преобладаватъ
който като видя какъвъ букетъ всичките ориенталски маниери
останаха 11.
Зйбелезано е, че, отъ откри предетавляватъ личностите, ко въ търгуването на цариград
ването на училището отъ 1923 ито даватъ душа на камарата ския пазаръ. Въ такъвъ случай
година наеамъ, наплнва на уче реши да къса и да хвърля, но и въ тоя паваръ нуждно е да
ници въ 60% е отъ младежи да се отърве отъ зло отъ неви-1 се явимъ добре организирани и
от* Търновския окржгъ, 30 °/о делица, въ'една кореспонденция солидно подготвени.
е от* самото Търново, а 10°/о отъ Пирея, ва търговията ни
Не е достатъчно, че ще се
отъ Други окрлви, иоради по- съ Цариградъ, ето какъ рав- открие линия постоянна и точ
еФтиния и no-скромния животъ «Аждава:
но определена отъ Българското
въ Търново. ,....
,
„Ала което е потребно да внае параходно д ство. Българските
Въ оценката на ученически пашата широка публика, то е, параходи само ;ще пренасятъ
те успехи,.както и въ подла че и при днешните ватруднения, проивведенията. ни на тоя па
гането, на правилна,проверка и нашия експортъ sa Цариградъ варъ; а ва* продажбата имъ е
«служена прицтшка на положе- може да се видоизмени и, из необходима друга организация,
нигв старания на преподавате общо, да се намерятъ начини ва която предварително е нужд
лите въ преподаванието и про те, съ които да се съживятъ но да се равмисли и предвари
карването на материяла на учеб стопанските ни връзеки съ тамъ, телно да се подготви. Старите
ните предмети се ивиеква асис стига българските проивводитй- връвки на тоя или оня търго
тента на министерството да е ли и експортьори да се органи- вецъ съ тоя паваръ не СА до
лице подготвено въ познанията виратъ съ помощьта на държа статъчни ; т е требва да се вана всички предмети; По птшяне вата, на нови начала, така как силятъ, както казахме, съ една
тятулиренъ секретарь на Вар то « направилъ целъ еветъ. съвсемъ нова ориентировка. И
ненската търговска камярву о т ъ ' Безъ юлмш кредитни учрежде това тре'бва да Стане преди да
които требваше да се делегира-' ния, $взъ атпрепозитни складове, се е почнала една сериозна и
асистеиъ, sa такъвъ бе иапра- безъ пъргави и далновидни агенти, василена работа;* За такава ори
тенъ чиновиикъ • информатора, днесъ на свмповния пазаръ се ра ентировка СА недостатъчни кон
лице твърде посредственно въ боти твърде мячно (к. н.). Пра-- сулските рапорти.
повнанията па предметите, ко вилото ,ва днешното между иа-•
ито .тр'Ьбваше, да подложи на '• родното търговско обращение ей:
прип/внка; но самия директоръ здравата организация бие сла
и самоконтрола на г. г. препо-. бата".
давателите навършиха и тая по
Това не е ново откритие на
леела «работа, която даде своите кореспондента на „Д. Сг.", то
добри ревултати. Промишленно- па се е ивтъквало отъ редица
Чета статията „за брашната"
гьргояското дружество, пред анкети, ивтъквало се е отъ насъ,
въ
вестника Ви и недоумевамъ:
ставлявано -вть «вой делегатъ като въпросъ палящъ, поне два
„Мелничарската
ни индустрия
noj всичките ивпити, е,, предот десета, ПАТИ: ние съ всичката
остана
да
се
вадоволява
само
воапо отъ тия резултати; Дру: си енергия работихме, съ всич
жественния делегатъ е останалъ кия си гласъ викахме и не пре отъ вАтрешния нашъ консумаособенно доволенъ отъ провер станахме да викаме, че една: тивенъ пазаръ. Външните па
ката на добрите и солидни по системна, здрава, могльща орга зари тя ги вагуби не по своя
знания добити отъ ученицит! низация, на първо место, съ ос вина, а по материалното и по
по търговско право, по сметко новаването на една банка съ до- литическото бевсилие на държа
водство, по предмета на Финан статъченъ капиталъ и на необ вата ни — по обеввначеностьта
совите науки, п) банковото де- ходимите антриповитни поме на вънкашната пи дипломация,
ло, по, комисионерството, оси щения, с * отъ крайна необхо която е останала' бевъ влияние
гуровките и др. между прочемъ димость ва да има каде и какъ и връзки.
„8а да се пресъвдаде изгубе
и шо «токовнанието; ва което да си отвързва главата въ тоя
г. Шлия Златевъ, касиеръ на ориенталски наваръ вле поста- ното старо полоясение въ есте
дружеството' и аптекаръ по про пения български експортьоръ ствените външни тържища на
фесия, е положилъ много голе отъ чуясдата конкуренция, отъ нашите брашна, ва да се съвдами старания да иорлча и доста злоупотребленията отъ местни датъ условия за релации и въ
ви: отъ странство почти, пълни т е посредници и отъ снънкитЬ други тържища, нови или по
колекции отъ обравци на рав отъ властите и, главно, ва да отдавна вагубеии, Мелничарския
ните, стоки, които се доставятъ може българския експортьоръ съговъ прави своите енергични
отъ странство и новиаването на въ много случаи, когато това ПОСТАПКИ".
BctKH търговецъ е отъ най му е необходимо, да се ориеиЗащо е тъй СКАПО брашното
важно виачение, Г-нъ Златевъ тирва въ навара и да не се на и ващо отъ день на день пооще мииаяата години бе равно- лага на рискове.
скдпо.става? Храни имаше до
редилъ ва строгото сортиране
статъчно, даже за износъ, коя
на обравците, за номерирането
Но, при всичко че кореспон е тогава причината вц ПОСКАНимъ, ва опиваше на мтветопро- дента на „Д. Сг." не открива ването? Причина нема. Причи
иввода имъ, илтищата имъ, една нова Америка, неговата ната е тави, че тоя сезонъ браш
държавите, чревъ които се до : подчертана мисъль: „здравата ното се най-много търси, защо
сгавятъ, яри, въаможнигЬ слу организация бгге слабата" ё ми- то повечето селени живущи въ
чаи, цените амъ и т. н. Това сълъ, която, не само по отно планински места, тъкмо сега СА
е «дпо-втъ' пълпите помагала шение на цариградския паваръ принудени да купуватъ.
а» 'учепициг», каквото не се на ва нашитЬ произведения, а и въ
И тови сеаонъ търговците на;
мира въ всеко отъ нашите тър всички други такива, следва да зърнени храни искатъ да ивполговски училища.
б&де подчертана въ главата и вуватъ по-добре отъ всека друга
въ умътъ на всеки отделенъ година.
Правителството, обаче, требва
^Старанията на. Промишлен. търговецъ, имащъ работа съ чу
Търговското дружество еж учи ждите павари, кадето американ да се намеси на страната на
лището да не е само подъ ве ските, ромАнските, сърбските, консуматора, ващото ако отиде
домството »а даияистеретаото на аржентинските, австралийските на страната на търговеца, аначи
просветата, а да стане и напъл и други произведения, иека при- че насърчава експлоатацията,
но държавно, та неговите ое- внаемъ, съ големъ успехъ кон- нещо ва което нашите държав
кждми гредетва, не и лесно до-, куриратъ нашите, преди всич- ници СА шш-протявъ.
бивани, да се пласиратъ въ дру- ко, вещото отъ по отдавна СА
Я си помислете, кога сме ку
Щ СФери на дейность ; аа. сто ла погрижили да си съвдадътъ пували брашно кгр. 10—11' лв.
панското и културно дораввива- такива организации, ва които типово? — Превъ последната
т на града и окрАго. Въ Тър- ние отъ години проливаме съл- война, нали ? Когато хлебната
повои търновско, градъ и КАТЪ ви и елмо още продължаваме крива бе стигнала върха на ви
стопански ваиадналн, ва това да проливане сълзи, но не при сочината си.
д<*тво има други полета аа ра стъпваме къмъ никакво актив
•Превъ вемледелекия режимъ
бота съ това сжщото.поетояп- но ,\Ьло, Не можахме да равбе- когато селените беха тъй вле
стпо и енергия, оъ тоя САЩИЯ ремъ и кой е, главно, гъдела настроени спремо гражданите,
nWWHt*1-* «ржчаость Отъ р*ко- на ориенталските навари и съ когато сичкулата и ексилоата-

що и накво ни
тр/Ьбва да знасмъ? . ..

Брашна имаме —
хлЪбъв/Ьмаме.

цията се насърчаваха, тогава
ние не ивиитахме това, което
днесъ ивпитваме при едно пра
вителство, което има най доб
рата воля и работи sa смегчението на спекулата и експлоа
тацията.
Вървете още но<шшредъ, г-да,
и не забравяйте по-често да се
обръщате и иавадъ, защото ми
налото е, което ще ви даде по
ука. Съблюдавате ли миналото,
успеха е неминуемъ, престанете
ли обаче да се интересувате отъ
ми.тлото, вие ще се провалите
тъй, както и вемледелците.
Габрово,
Sirius.
3. VII. 924 г.

Отъ дейността
на Българ. Търгов. Съюзь
Г-да Караджовъ, председатель,
П. Бъкловъ, подпредседатель и
Дим. Павловъ, касиеръ на съюва, на устроено публично общотърговско събрание отъ мест
ното Професионално търговско
д-во, говориха въ гр. ПлЬвенъ
за з а д а ч и т е на с ъ ю з а ,
ва кривата въ страната и по
н-Ьколко други въпроса около
търговския и стопанския кредитъ. За ознаменоване случая
и за иврагъ на болките на
плевенските търговци местно
то дружество, въ пъленъ съставъ
о т ъ ч л е н о в е т е си държа
събрание, което взе обстойна
резолюция по въпросите, ва
които се говори. Предаваме по
долу точките, - които СА отъ
общъ интересъ ва търговците
отъ целото царство:
„ 1. За облекчение парична
та криза, да се помоли Б. Н. В.,
да пристАпи веднага къмъ въ
вёждание ня сконтото и реесконта, като се василятъ съ
разменни средства — банкноти
— поне въ равмеръ до 500 м.
лева, клоновете на Банката.
„ 2. Държавата да престане
да използува ограничените обо
ротни средства на Б. Н. Банка,
като вапочне да намалява вадължеиията си къмъ последната.
„ 3. Да престане прогресив
ното увеличение държавните и
общински разходи, понеже да
нъците СА стигнали отколе своя
краенъ пределъ.
„4. Да се васили спеотовностьта при държавните и други
кредитни учреждения, като се
улесни чревъ увеличение лих
вения процентъ. Чревъ систе
матична пропаганда между сел
ското население да се привлекатъ спестяванията, толкова не
обходими за стопанските нуж
ди на страната," и т. н.
Едно отъ най-важните искания
на плевенските търговци е то
ва — банката да престане да е
дебгоше само ва държавата и
средствата й да отиватъ но
пр-Ькото си назначение, но ед
ва ли това въ сегашните момен
ти е постижимо. И плевенци
не посочпатъ какъ дър:кавата
би могла да блде услужена,съ
средства по подругъ начинъ.

отъ ваминаване ва странство,
както и времетраенето;
4. На лица, плтующу по
свои или на обществени или
частни учреждения [(належащи)
служебни работи — по прецен
ки отъ Българската народна
банка, срещу представени доку
менти и следъ щателна проверка.
На лица плтующи ва свое
удоволстоие камбио нъма да се
отпуща.
Максималниятъ равмеръ на
камбиото, което може да се
отпусне по всички неброени до
горе случаи, е до равноценното
на 40,000 лева, сметано на ли
це. Този равмеръ е въ вависимость отъ местопАтуването, вре
метраенето и цельта.
Къмъ горното е нуждно да
се прибави още и това, че на
студенти, които ще следватъ
науките си въ странство, неще
се отпуща чуясда'валута, освенъ,
ако: студента е' следвалъ до
сега въ странство и е записанъ
вечъ въ чужбина ва следване
и довършване наукуте си, или
ако следва науки, каквито ие
се преподаватъ въ университе
та и др. учебни ваведения у
насъ.

Закона за облекчение прехраната.
Б приетъ на трето четене
отъ Народното събрание; При
третото четене СА удобрени
следните изменения, които ко
мисията е предложило и мини
стра е далъ съгласието си:
Споредъ чл. 10 лицата, коиспекулиратъ съ продукти, се
накавватъ дъ 1 год. ватворъ и
глоба отъ 10—600 хил. л в., а
стоките по решение на общин
ския оъветъ се иввемватъ и ваплащатъ съ 25 на ото по-долу
отъ най- нивката имъ цена на
едро.
Чл. 11 предвижда накаааннв
3 год. и глоба отъ 100—600 хи*
ляди лева ва ония, които ее
сдружаватъ съ, цель да вадържатъ или да новишатъ цените
на продуктите.
;
Прие се предложената алинея
отъ г. проФ. Данаиловъ къмъ
чл. 8: държавата се задължава
да построи складове ва върпени
храни и брашно на иввестни
пунктове.

Прегдедъ
на пазаритЬ на яйцата
и на птицитЪ.

Нашия паваръ е тихъ, да не
кажемъ слабъ, въ ивноеа. На-.
шата стока е скАпа и по таи
причина износа се въвпрепятствува. Но въ чуждите павари,
отъ 15 и повече дни насамъ,
положението е следното:
Къмъ 28 и до края на юни,
вследствие слабите пристигания
въ главните я второстепенни
консумативни нияци, цените
иа яйцата се повдигнаха. Тър
сенето беше голёмо. Швейца
рия плати 180 Фр. Франко Букоъ.
Въ Германия САЩО стаадха
продажби на базата на 180 дав.
Франка паритетъ Буксъ. Лов»
доиъ плати 12 шилинга «а 120
бройки, Въ Виена платиха 1430
кор. около 2.71—3 лева ва брой
Вглгар. Нар. Банка, ва пред- ка. Въ Берлинъ едри дански
павване отъ влоупотреба съ ва яйца се продадъха 7.20 до 8.10
лутата, е издала следната наред- вл. мр. шокъ, отъ средна вели
ба-пояснение ва оперирането на чина се продадъха по 5.70 до
клоновете съ чужди валути 6.80 вл. мр. шокъ.
при снабдяване съ такива лица
Въ началото на юли и точно
отиващи въ странство:
въ първите 6—7 дни цените
1. На заминаващи ва лекува въ Швейцария се повдигнаха
не въ странство — срещу удо съ още 5 Франке, така, че
стоверение отъ двама лекари Швейцария Франко Буксъ плати
иа държавна служба , съ обо 185 шв. Франка. На слщата
значение необходимата нужда бава купи и Германия. Италия
отъ лечение въ странство и плати 690—700 лири ва сан-,
въ коя именно чужда страна; ддкъ, Франко границата. Виена
2. На командировани по слу плати 1.480 кор. ва бройка. Въ
жебни работи държавни чино Лондонъ цената достигна до
вници, срещу писмо отъ над 13—13V2 шилинга ва 120 бройки.
За птиците пазарите СА СА
лежното учреисдение;
3. На търговци — срещу удо ЩО СКАПИ. Сега е севона ва
стоверение отъ съответната търговия съ млади птици, оба
търговска камара, въ което да че пристиганията СА твърде
се посочва конкретно нуждата ограничена, твърде мадка и «t

Носа банкова наредба.
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това СА СКАПИ. За сега найгол'1ши пристигания има въ
Италия. В ъ последното 1б-днение на юни Милано плати ио
13-лирети кгр. 8а стари птици;
ва млади птици плати по 16
лирети. Въ първите 6—7 дни
на ивноса отъ производителни
т е страни на птици бе слабъ.
Той и сега продължава да е
слабъ, по причина, че проивводителите СА ваети съ по-.важиа
севонна стопанска работа и не
търсятъ пазари ва птици. Ожив
лението се очакоа едва следъ
привършването на жетвата и
харманите. Въ Милано превъ
тия н'Ьколко дни се платиха
ц/вни ва млади птици накъ по
16 лирета, а ва стари по 12'/2
до 13 лирета ва кгр.
. .

Памука.

БАВАРИЯ.
Пшеница XOJ. фиор. 11.50 =" лв. 587.40
Кукурузь „
9 = „ 462.00
я
ЧЕХОСЛАВИЯ
Пшеница ч. кр. 142 = лв. 677 50
Кукурувъ „ „ 1 1 6 = „ 470.26
СЪРБИЯ
Пшеница дин. 316 = л в . 519-75
240 =
396-00
Кукурувъ

У насъ в л а д е е н»ричната
крива, която отъ день въ день
василпа стагнацията до пълно
мъртвило. Поради тона лъпросъ
ва цени тукъ не може да става,
още повече ва ц/вни регулярни.
Кой както ще и по колкото ще
продава, стига да намери ку
пувачи. Обаче "въ •• чуждестран
ните тържища тенденцията на
суровия памукъ продължава да
е твърдо. Въ Нюйоркъ цената
е достигнала до 30.20 цента ва
Фунтъ,
Пристигнали въ пристанището
Нотащтта въ големите тър
ни параходи:
жища е:
'\
s/s „Stad Laandam" на 14 юли
Манчестер ь — американска
и раатовари 147 тона равни прежда 32 Twist 26V2 пенса ва
стоки.
Фунтъ, египетска Л« 60 35 пенса.
s/s „Cerano" отъ Хулъ, ЛяЛиверпуль — а м е р и к а н с к и
верпулъ, Лондонъ, на 14 юли промптъ 17.04; ва юли 16.32,
и равтовари равни стоки.
ва септември 16.22, ва декемв
s's .Albania", на 7 юли, рав ри 14:27.
I
товари 35 тона равни стоки.
Нюиорнь — локо 30.20, ва юли
s/s «Clio", на 12 юли и рав 89.20, ва октомври 24.83, ва деНасоката на чуждестранните
житни тържища е къмъ ватвър- товари 144 тона стоки отъ Ам кемпри 24.17. .','
дяване. Малки вариации въ ц е  стердаму и Ротердамъ.
Виена — ШИФОНЪ 9—25,000,
s/s „Bosporus", на 16 юли отъ ,
ните е > имало винаги, почти
мадаполамъ 11~27,000, батиста
всЬки день, поради иввестията Хамбургъ съ равни стоки.
94—140,000 корони. Равни сто
относно състоянието на посе
ки: веФиръ12—25,000, оксФордъ
Очгкватъ
се
да
пристигнатъ:
вите, които н-Ькаде СА добри,
s/s „Praga", на 19 юли съ 11—18,000, небесно м о л и н о
н^каде — лоши. Между това,
всичките - ивгледп СА, че рекол около ]5(J топа равни стоки, 11,б00—16,010,| нииетъ 15 до
тата на пшеницата въ Америка
s/s „Campidoglio", на 23 юли 28,000, к р е т о н ъ штампованъ
ще блде ле по-горна отъ средна отъ Александрия. Щ е натовари 11,500—22,000, Фланела. 11 до
'"..'.'
и че поради това ц-Ьнит'в'ще се върнени храни ва Гърция и 19,000. корони. ^
аядърясатъ на сегашната висота. тютюнъ ва .Италия.
Захарта.
s/s „Tramore", на 20 юли, но-,
Стари стоки има още доста
Тенденцията
въ цените "на
гол-Ьми количества; въ Чикаго сящъ. 300 тона равни стоки.
захарта
в
ъ
странство
ослабна.
s/s„Syemore", на 30 юли, съ
почнаха продажбите на новите
Въ
Чехия
захарта
падна
отъ
храни и ако времето продължи 280 тона равни стоки. '
4.25 на 4.10 ч . к р . Франко Бра-"
да е добро,' верна ее, че и аа ••
s/s „Sira", на 24/25 того, съ
тислава. Промптъ вахарта бър
по-нататъкъ ще станатъ големи 250 тона равни стоки.
же, почти всекидневно, варира.
продажби на нови храни. .
s/s „Galilea", на 28 юли, съ
Последните цени С А :
Състоянието на посЬвит-Ь въ 320 тона равни стоки.
Триестъ — унгарска, с и т н а,
s/s „Ganimedes" къмъ края на
европейските страни е : ;••
промптъ 23.5—24.10 англ. лири;
Въ Росия времето е топло и тови месець, съ около ЮОтона чехска, кристалъ, промптъ 26
сушата, особенно въ областьта равни стоки.
до 26.10 англ. лири; на б у ч к и
s/s „Ulysses", къмъ 10—12 а в- 28.05—28.15 англ.лири ва 1000
на.Волга, нанесе големи щети.!
Реколтата ще е слаба. В ъ Ро- . густъ отъ Амстердамъ и Ро кгр. ФрахтФай.
.
МАНИЯ последните дъждове бе- тердамъ, съ f около 120 тона
ха отъ голема полва аа рекол равни стоки.
Кафето.
тата й '• — тя"се;до некаде по
s/s „Монтенегро", на 22 юли
Въ чуждестранните тържища
прави. . Но ва гол^мъ ивносъ не отъ Марсилия и Генуа, съ рав
пакъ се покачи, i Въ Нюйоркъ
може да се гарантира. Забрана ни стоки. ..-,.
се нотира по | 7 8 2 ; шилинга,
та на ивноса на храни тамъ ва • js/s... иЖавъ; Фресинетъ", на
което вначи, чУ е повишено
сега не е въ комбинациите на 27/28 Тч м., отъ Марсилия и Ге-.
спрямо по-миналата седмица съ.
държаватъ, ващото се мисли, че нуа, съ равни стоки.
3—4 шилинга.
има още доста стари-храни въ
s/s „Феликсъ Фресинетъ", на
Последните ц*ни С А :
страната. Въ Унгария посевите ' 29/30 т. м., »идящъ отъ Кон
ТривСТЪ — сантосъ 910, рио
СА доста добри и понеже пред-г станца ва Марсилия и Генуа
нрима
805, секунда 760, терция
лаганията на нови храни СА
730
лирети
100 ('кгр.
много, то цените спадатъ. Въ
Австрия и Чехославия изгледи
Ориза.
Дияцата.
т е на реколтата СА доста добри.
Италиянския
•» «атвърденъ —
Въ Италия сушата нанесе ще
16 юлий 1924 год.
отъ
2.15
на
2.20
лирети.
та на посевите й реколтата ще ,
Тркестъ
—
главе
прима 236
Пияцата
ни
—
не
говоримъ
блде слаба. .; , i ->
лирети
100
кгр.;
За насъ се внае, на места сме аа стоковата борса — е въ пла
добре, на места еле. За житото чевно състояние.
Moate всеки да си представи
може да се каже- ще сме по
долу отъ средньо; ва кукурува едно такова положение:
Всички банки, ватворили ка
ще, сме добре; бобищата СА ИВяловени и неще дадътъ върно; сите си — ващото и въ техъ
се на и плева немаме. Щ е ви- не се внав какво има — кредитъ
Синдииатъ „Нанчия" е оснодимъ какво мржемъ да очаква никому не даватъ. Стоки отъ ванъ на 29 юний^т. г. въ гр,
ме отъ ловята, които ва сега СА направени порлчки прииждатъ. Шуменъ, цельтана който е да
8а т е х ъ пазвръ никакъвъ. Ако електриФицира р. Камчия, като я
отлични.
.___
. •_•
дойде по некой купувачъ съ корегира, САЩО,:да обравува ороЦЪнитЪ на зърненигЬ пари, всеки ангросиетъ гледа сителнн явовирове ва околности
да се окачи на шията му — т е й, да охраня, околните седа
храни въ странство.
слепешката да му продаде, дори и места отъ наводнения и пр.
и съ най-голема вагуба—са
Тьрновци въ едно внушително
ЦЪни за 100 нгр.
мо и само да ввеме некой и граждански събрание сА.ивбраЧИКАГО
"Пшеница ва юли дол. 116 друга пара. Като се прибави ли депутация и тая последната
== лева 627;.ва септември дол. къмъ йспчко това и мъртвия се е вечъ представила предъ
И6=±:лева 633.40; ва декември севонъ, който много отдавна надлежните министри да худатайствува ва отменението на
120?==! лева 656,'70; кукурувъ аа настАпи и, въ соървка съ не
урожая, не се внае кога и какъ проектирана ж. п. линия Горна
юли дол. 9 6 = лева 524.70; ва
ще се • съживи — предъ очите Ореховица—Елена и по-натасептември дол. 94 ==• лв. 513.16. на всекого се слага едно неби такъ — като вадбалканска — ка
вало положение, което се ха то тая линия се прокара превъ
АНВЕРСЪ
Пшеница хол. фиор. 12 = лв. 613.80 рактеризира даже повече отъ, Търново. Справвдливостьта ивисква да се каже, че ва ивдигаКукурузъ. », „ 8 . 9 0 = „ 563.76 плачевно.
нето на Търново се е правило
и прави се всичко, а, напротивъ, ва Горна-Ореховица се
прави всичко ва обратното — ва
неговото вападане. Ж. п. линия
Горна-Ореховица—Елена ще е,
обаче, ва общите интереси на
страната мнопиповепе полевна,
нежели Търново—Елена. Н е
Русенски к/тонъ
само частните,;а и* общите ин
тереси се ввиматъ предвидъ и
Русе, улица Митарна 9
въ подобни случаи и но техноТелефони 236 и 359
то повеление би требвало да се
върви и да^е иввършва всичко
Телеграфически адресъ: КРЕДИТЕ АНКЪ.
, Парахода „София" е нратенъ
•-Извършва всички банкови операции, приема влогове
въ Царигрвдъ на аоиравка.

Мореплаване

ХРОНИКА.
»

•>

ШУМНОГО

,

• .

износни условия.

Печатница Д, Тодоровъ — Варна.

Брой 680

ВоеннитЪ и административнитЬ власти не успеха още да
откриятъ съ положителиость
валовената моторна лодка при
Иланджикг, до р. Камчия, на
морския брегъ, е ли на болшевишки агенти-провокатори или
на контрабандисти, понеже ли
цата, които се намирали въ нея.?
бевследно СА ивчевнали. Заклю
чението, обаче, на всеки, който ;
чу ва тлей мистерновна лодка ^
е, че тя е болшевйшка, понеже••;
въ нея СА намерени 4 пушки,
кутии съ консерви и друга
храна достатъчно изобилна, дори,
некакви чертежи и овиачения
на местности.

варитело раарешение от» ко я
петентните власти.
Ипотечнит*заеми приБ.Н.Баи^
на. Българската Народна B&ugf
съобщава на публиката, че й 4
блдаще т я ще отпугца йпотепйй
ваеми срещу вплогъ скмо н» нови
сгради, строени ва собствени «у.
жди и то следъ 1 януари 1921
год., рае мера на които ив %
надминава сто хиляди леваГ

Зи новоизноса на с т о вит t,
Българската народна банка \
ввела решение да не се ивдавлть
специални раврешения ва ново.
ивноса на стоки, а само да.ев
отбелеава върху Фактурите, че,
не е давана чужда валута. Във*
Получихие брой 1 отъ 15 днев основа на-тави бележка върху,
ника на сдружените митнишки Фактурата, митниците, до, които
и яселевнични посредници въ е наредено, ще допускатъ,яово*
Варна в. „Защита", ивдаванъ въ ивноса. Нема да се иска в а в ^
града ни. Задачата му е да подпо ка само ва пощенски •колети;
могне на сдружението въ пости които ще се връщатъ де*ивь
гането идвала на професията на отъ пощенската администрация
сдружените, който е: органиви. по искането на ияиращача, Та
г
рането транспорта въ България кива колети ще се иопоианасятъ
и съединяването му съ светон-, свободно..
ния — рационално да го ивцолвуватъ като „лоотъ" на сто
За реколтата * пъ житарсщ»
панския раавой и ва увеличение районъ на гара' Трембешъ- се
на народното благосъстояние. внаятъ следните -подробности:
Пожелаваме на • новия събратъ полските нивини не с * добри,'
всички добри сполуки.
но сгртоветгъ —- високите м4ста,
които обгръщатъ, обаче, ао-мал»
Не разбираме отъ какви съоб ка часть отъ района -^ СА много'
ражения в. „Защита" е противъ добри. Зърното'ивобщо на «вито
отваренето митница въ Габро то но качество ё-добро, во по'
во! Съображението,, че митни- . количество неудовдетворйтелио!
цйте требва да СА на граници-"
Споредъ званични v сведений,*,
т е не е убедително.
проивливащй ,. отъ Гърцвя, ;•„ в*
т
Ан а за годишния ияпитъ въ сравнение, съ Сърбия, РОМАНИЯ
средното търговско училище и. Турция, . по :, лнооа и явное*
на Варнен. Търговска камара,, си в ъ и отъ Гърция превъ 1933
се йввърши на 12 того. Отъд. год., ние наемаме трето м4ст0
196 ученика, следвали превъ» но впоса си ртъ-Гърция, а чет»,
1923/24 учебна година,, ар'Ьло-. върто —• по,наноса си. Внесли
стни свидетелства'получиха са-; сме.въ Гърция !,аа 107.4; д-.и».;
мр 133-ма. Другите 63 пА-ппо несли сме ва 40.3 : мил., драхми.
падна л и.
Ново жито е продадёио я*
Овощарството в ъ варненско и гара Трембешъ ва пръвъ п*и
Варна се раввива прогресивно. отть т., годишната реколта ив: |
Въ 'декари превъ 1920 год. е 4 того, по' 1180 до 1200'лева:ду;
имало eace-iTi овощни дървета': навско килО ^ 12 ТЙ6Ф»~ ; . «ве
2575-декара, въ 1921 г.— 3 1 8 3 : то струва'ito 6.50 дева 1 кгр; Bl
декара, въ 1922—4826 декара, Варна цената надмина р 7 |ев*
а въ 1223 г. — 5468 декара. Въ
равстояние на В години васетйт е декари съ овощни Дървета
СА удвоени и минаха къмъ'
утроение.

Сключени СА сдЪлки за новъ
Фасулъ въ РОМАНИЯ отъ *ранцускя търговци върху . бавата
9-г-9"20 лева килограма. •'.,...-'

Важно за всички!!!
Носете само * каучукови
токове и подметки

ЛлтующитЪ търговски и фаб
рични агенти на 12 и 13 того
държаха своя пръвъ редовенъ
ковгресъ въ Варна. Търговската
академия по тоя случай бе ту
рила на разположение на конгресистите една отъ своите ва
ли. Отчета по тоя конгресъ ще
дадемъ въ идния брой.

Премахната е курсовата равлика ва вносните жита и бра
шна о т ъ странство. Митни
ците ще събиратъ мито отъ
тия артикули (отъ в ъ н ъ внесе
ни) левъ книженъ ва левъ влатенъ. Съ това се улеснява прех
раната, напоследъкъ т в ъ р д е
ватруднена въ градовете и пъ
балканските места.
Строителните материали, пред
назначени ва жилищни построй
ки съгласно аакона ва насърдчениие такина постройки, се
освобождапатъ отъ мита, щомъ
като вноса е ОФорменъ еъ пред-

защото те саь по трай
ни отть гьона,' йрЦпа?(:
ватъ отъ влагагистудъ
и даватъ • елегантонъ,
лекъ и цриятенъ, ходь»
Главни депозитори'„Ы
J, България :,7?-)^

Търговско Индустр. Заведа

ние Лазаръ & to, йки. Д-вр
Русе - С о ф и я .

ТМГ111МЦ||И||И1И

БЪЛГАРСКА
русенски клонъ
Извършва вс-Ьквкви банковйоперации
при най-износни условия.
Телеграфически а д р е с ъ | ГЕНЕРАЛБАНКЪ.

