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Цените за обявите еж:
За кв. сантииетр ll/i
Леив^годежяи, венчални,
aeimto^.JM) лв. за едю
пуои^Й?е?;мбалансв, ретевия, ОДДОярц и прото
кола по спорюумеяив; ре
гистрация ва «ч|го>е№«и
ивдустриплви фирЛв.^0^*/
Всичко що се отшасКИ;
вестника се адресира: до1
„Тсргов.-Оромишлевна За
щита", Варна, „Венчани

стния труд споя поминък,» от
какъвто там се лишават.
На 22 април 1920 година не
Установен**!»ед у комунистите само, ако работниците склонят говото колтурно значение и
я Сливен я Габрово е, през юли да работят с плащаните до тоя икономическо положение е било
всява година, когато работници- момент ваплати, но не 8 часа, предмет на равискване в Бурie цигани в сливенските тек както е било до сега, а цели гавската Търговско-Индустриял:: Р У С Е . ::
на Камара. Повод да стане това
стилни Фабрики и работничките 10 часа;
равискване
е
бил
ввемен
от
осо| всичките почти габровски Фа
2) на работа ще бъдат прие
Доставя:
брикисе^разпръскват по по ти само ония работници, които бенното изложение наг." Иван
лова кърока работа, главно, по ще се откажат да се влекат по С. Титеров, член от Малко-Тър1. Симпурни пръскачки против Оидиума по лозята,
ТАЙ нареченото „р о м а н eV дир волята на комунистите и новската околия « същата ка
пчеларски, лозареки и градинарски артикули.
ва жетва и вършидба, да Фор- които постъпят в е д н а г а на мара.
2. Сера на прах, (симпур) син -камък.
Като прави предварителна
молират ;и предявяват иска работа;
8. Пчеларски пупимка, центрОФузи пчеларски и равлия яа повишението на рбот3) работниците от циганско уговорка, че населението на М.
пределители.
ничеекич-в заплати, ва нама потекло ио никакъв начин не- Търново е чисто.* българско и
4. Млекарски центрОФуги, калъпи ва масло.
източноправославно, с изклю
ляването часовете на работни ,ще се приемат на работа.
б. Равни вемледелчески машини и инструменти и
J^ ДНИ И: МНОГО ДРУГИ ИЗПЪЛ--'
средства против болестите по вемлед. растения,
Контра предложението не се чение само иа около 100 семей
иияй й неизпълними ва инду възприе от партията и синди- ства католици— унияти, които
6. Земледелски, веленчарски и овощни семена.
стриалците претенции
7. Земледелчески книги, овощни дръвчета^ амери
калиия' съвет и стачката на живеят в града, г. Титеров из
Миналата година в края на отишлите по водите на кому лага следнето:
кански облагородени лози -и ревници от собстве
„Местноста е планинска, но
юийг и в началото и средата ьа'.•'•• нистите работници нродъляси
ния разсадник и
флщ комунистите в Сливен и прев целия юни; тя засегна и не голи чуки и баирища: на
8. Породисти прасета и майки от расата „Монголица".
ЬКрово Формолираха, к а к т о едната трета от юли. Не съгла всякаде местностл.е покрита с
Р а в н и : ШуФлай, Богулеум, Грасолин, Дип, Дюрбивновенно* такива искания и силите се да вървят по водите ч-еста ползотворна гора. Само
пиев състав, Парижка веленина, Калйум-Метабисултам,
дето
мотиката
е
изкорени
'rtif предявиха; е ултиматум ч> в на комунистите постъпиха на
ФИДЪ, мая ва сирене марка „Bayer" и пр. и пр.
рй-къеи срокове да бъдат при работа и с тия слаби сили Фаб ла гората за нуждата на вемледелието
у
само
там
нема
гора.
в и й удовлетворени от Фабри- риките работиха, до като настъ
„Делата околия се радва на
йртите, като заплашваха, че в пи пълната капитулация на ко
яямяв
"вдрав и хигиеничен климат, изо
противен случай ще прекратят мунистите — 10 юли.
работата. Господарите — Фаб
Изключая циганите-работни- билна рячна и изворна вода и
риканти се намираха при тежки.., ци, които не се приеха и няма при направяне пътища, които приятствува ва рововата култу Не подлежи на сомнение, че де
(шериални условия и отхвър веч за винаги да бъдат приема са днес в плачевно положение, ра, тютюнопроизводството и пче лото ще се реаливира в по-малиха ултимативните комунисти ни на работа, всички други ра-' местноста, с нежния романти ларството, лозарството и ово лак или по-голям вид и обем,
чески условия. Комунистите, ве ботници се съгласиха, помимо чен изглед, може да привлече щарството: каквото расте диво вависимо от участието н а ; ко
рни ла- себе Щ 'прекратиха ра- ч синдиката си и помимо партий много посетители ляте.
но гората, непременно ще ви операторите и равмера на капи
ботата в Фабриките и се обяви- ния комунистически натиск и
' „ЗемледелиегЬ е слабо и се рне и питомно. Необходимо е талите.
;
ха-''в"'Отач ка;,
На предположение сега може
безусловно приеха контра пред-! работи примитивно. Но въпре само да се направи един раз
Стачките в Сливен и в Габ ложението на сливенските Фаб,- ки това, през турско време, браш- ; садник.
-':''.'•''
•'' •' да се каже, че като се «пребере
рово •; продължиха до,;пълното рикапти^ Д>. на 10.,т, ц. дадоха i: ната, които идега от Лозенград
„В М.-Търново с успех,може водата на р. Тунджа и каналииотоиншив•',на средствата ва жи- своята дума и на 11 същи аа-; и храните, ко^то изливаха > аа да се отвори и поддържа ра вира в силопроивводна маса,
там, почти се /уравновесяваха; ботилница за килймарство, по тя ще даде не по-малко от 15
веянв-У работниците и на пар почнаха да работят.;
тийният ФОНД ва поддържане
Ние внаем, че благосклонно- значи при едно'примитивно об неже там имат добро понятие хиляди конски сили. Простран
на стачното положение. В края ста на сливенските Фабриканти работване на почвата; околията ва изработването на вълнената ство, в което тая маса ще се
на крайв фта, бев всякакъв ком към трудолюбивото и съвестно почти сама се е продоволству- прежда. Там ще видиш шаяк и ' пребере обгръща един бараж,
промис, работниците в Сливен работящето работничество не е вала, но при едно модернизирано ще помислиш, че се е изработил в който ще се набира до 825
постъпиха да работят при ус изчерпена. Когато добрите ико земледелие; което да използува в някоя Фабрика. Трябва да се милиона кубика вода.
На първо място водата ще
ловията, заварени от стачката, номически условия и устои на изобилните рячни води ва за модернизира и грънчарството,
т. е. с заплатите, които до то Фабрикантите позволят, работ-, ливане посявите, ще може да • понеже и то се работи прими послужи ва индустриаливирането
гава им се заплащаха и при 8 ничеството ще бъде васлуисено има и износ.
тивно. Гориво и глина се на на земледелието и повдигането
на проивводството, както се ивчасоза работа. В Габрово, иа- наградено. В това ние вярваме. •.!-• и Скотовъ\ствого и то е при мират в изобилиепрогин, иа работниците се на Колантноста на сливенските Фа митивно, както е и "земледелие„В М.-Търново има условия равяват инициаторите, я во кваложи :10»часовата работа само с бриканти е всеобщо позната. то: добитака се отглежда лошо з а дърводелство, ревбарство, лиФативно и квантативно отно
една?пропорционална прибавка Повнават я и работниците, но и невежо; овцата ще се ивягни стругарство, столарство, понеже шение".
к&Й ааплатите, която прибавка въл гений ги ръководи. Тоя> на поляната; ако е"хубаво вряме- йзобилствува дървен материял".
Начислено е, че нуждите на
господарите -*~ Фабриканти, по йъл гений получи шеметна плес то ще има агне,, ако ли не — ще
сливенската
индустрия,годишно,
Следва.
саояЛтициатива и усмотрение ница. Комунистическата крепост вагине и майката. При все това
се' разходва ва горивен мате
бяха 'предрешили и предложили в Сливен е равдруеана. Не е ли главният поминак прев турско
риал повече от 10 милиона лв.,
на работниците, преди още пос тоя случай едно начало на вря:це и до днес си остава скоа за всички други по-горе спо
ледните да имаха и мисъл да краищата?
менати градове и околии, ва до
товъдството. З а в Цариград.
предявяват от себе си искания и
биване производителна сила ва
прев турско вряме е ставал го
Qui yivra terra.
да\имат\ мисълта ва някаква
индустриалните им заведения,
лям ивнос на свини, овци, кози
Сливненец.
стачка, която прибавка, обаче,
а също и ва осветление на ра
и прочее; к ъ м него трябва да
Замислено е Сливен и миводителите на работниците от
се обърне по голямо внимание: нистра на. земледелието е взел ботилниците, Фабриките, и ча
хвърлиха, като заставиха и ра
стните домове годишното иждида се дадат упътвания как да
ботниците да и отрекът, оче От западналите краища се сяе люцерната и другите по присърдце да севира министер вение надминава 70 милиона лв,
ския съвет с създаването един
видно, аа да не изгубят кова си
добни треви, които много добре воден синдикат на порячието на Увереноста е, че с тая едно
и места.
ва юлските си акции, бев крито
виреят, аа прехрана на добита р. Тунджа между селата Бин- годишно равходвана сума пред
се обезличават както пред об
приятието на синдиката ще бъ
Под югозападните склонове ка ; да им "се прави подслон, по кус и , Неточно Шивачево, в
ществото, така и пред работниде свършено и добре., уредено
неже
материял
изобилотвува.
Да
на „Странджа," в един жииокойто синдикат ще вливат по
чеотвото.
да даде добри приходи на ко
иисен кът, който открива пъти се облагороди добитака с добр право, съгласно вакона държа
Загубите от тия две стачки, щата на изток, вапад, север и породист добитак. Изискват се вата, Сливенската община и оперираните членове и полевни
както и загубите им в Пловдив, юг за далечно скитане и тър много малко жертви и труд, за всяко частно лице, което би резултати в а проивводството.
Дупница^ Самоков и по много сене поминак — ва лесно пре да се постигнат значителни ре желало да притежава делове, Очаква се г. министра на вемледруги места, не заставиха кому живяване, о свило гнездо и наме зултати. Между старите памят- като си откупи такива по вря делието да внесе предложението
нистите да се'откажат от тия рило оседлост от векове едно ници, които се срещат в М. ме на подписката или по-после. си в министерския съвет и да
тури основата на учредяването:
свои традиционни акции и т. 6—7 хилядно население, пред Търново и в околноста му, се
Целта е да се използува во
родина, много по-рано, обаче от ставляващо типичния неподдат- вижда името Аполон, а както дата на р. Тундяса ва силопрор«й и ходи ---' поради ралото лив на никакви искушения бъл- се внае, в старо вряме Аполон изводство, оросяване на полета,
««почване иа жетвата — ние гаризм, чисто и непорочно а беше патрона ващитник на ско напояване такива, водоснабдя
виждаме, ча те в Сливен пред бащинския и мате.ринския си товъдците. Значи в скотовъд- ване на населени бевнодни меприеха акцията си, с бързина говор, което е било буден и ве ството има1 и трябва да се хра . ста во Сливенска, Ямболска, Н.гръмотевичиа й искания по ни рен страж на традициите на ни голяма надежда, понеже и Загорска и Ст.-Загорска околии.
какъв^ начин: неприемливи ва българивма през всичките най- в старо вряме главниятъ по
Ииициятивата ивхожда от сли•абрикантите, които преживя мъчни времена на робството и минак е бил скотовъдството.
венци, начело на които стои г.
Прев миналия мясец в Англия
ват, веч от година насам, теж достоен.. представител на на
„Мините — рудничарството са Симеон Бояджиев специалист се случиха две важни събития
ката крива на безпаричието,, на цията си пред агариянската ти заспали дълбок сън. Отъ на (теоретик и практик) по тек за превозната'търговия по мо
ваетоя в продажбите, на лише рания, пред която не преклони шествието иа турците и до днес стилното дело. За осъществя ре, именно: прекратяването на
нието "от- сурови материали, на глава, ни вяра, ни език.
никой не е повдигнал едно ка- ването на идеята сам г-н Боя стачната наминиорнте, а САЩО
гонения всякакви, а иаи-много
Тоя кът, това населено место маче, за да види и потърси джиев заедно с г-н С. Бойче — не по малко важно •— реинК
иа разстройството на машините е градеца Малко Търново, който какво богатство крие подземие ва, добре виден от сливенските нието на директора: продаж-'
и:иа слабото и прескъпо про е дал на народа си една исто то. Hoi и от него не бива да се граждани господин и околийски бата на извзетита герианени па
извеждане;
рия пълна с достойни ва под обезнадеясдаваме. Има мно^го началник во същия град, в ка раходи да се допустнв не сако
Фабрикантите доживяха мо^ ражание примери от черковни внаци, че в старо вряме, в окол. чество на делегати,, към 26 ~ 26 по между английски подданници,
мента, когато по силата на съз те, училищно-просветните" и по носта на М.-Търново ''се е ра юни се явиха при г. г. мини но без разлика и за които и да
далотоv«se »a тях мъчно поло- литическите борби ва възраж ботило рудничарство; сгурията, стрите Омарчевски, Радолов, било други (чужди) подданици ку
шение,! трябваше да Формоли- дането на нацията и посел. • е която се вижда на много места, Торлаков и Обов да искат съ пувачи, Така щото, отваря се
ратевоите контра предложения, почти всичките ширини на Бъл е остатак от старо рудничарство. - действието им. Последните по вратата ва всякого свободно да
Състоящи в следното;
гария с интелигентни и делови
„В Малко Търново и в че срещнаха идеята с възторг и може да конкурира ва покупката
I) ще започнатработата си хора, дирящи 8 иолевния и че лата околия климата .благо- обещаха пълното си съдействие. на теви параходи.

ЮЛСКАТА АКЦИЯ НА КОМУНИСТИТЕ-

ДГРОНОМНО БЮРО

ПО ВОДНОТО ДЕЛО.

Външни съобщения.
Изгледа ш бцещите навла-
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ГЕОГИ Т. КАЛОВ
ВУР ГA U
За телегр. „КАЛОВ". Д

ТелеФОн # 117.

СЯРА на прах ва пржскане ловя.
РАФИЯ fcliajunga extra" бела и много дхлга.
ФАОТЪЦИ бели „Senegal".
МАСЛА ДЪРВЕНИ Айвалийски и Гемлешки.
САПУНИ Марсилски, Айвалийски и Митилински.
МАСЛИНИ Гемлешки.
ФУРМИ.
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Брой 5?3 (73)

ТУьрговево-Промишлена Защита

Продажба само на едро.

Т&рсенето ва английски ка
менни в&глища, с прекратява
нето на стачката се е увеличило.
С това ваедно се увеличава и
т&рсенето на тонажа и това по
ложение е почти с&вл&ршенно
пресякло тлрсенето ва амери
кански каменни въглища, което
се'беше появило нреа врямето
на стачката. Това пресичане в
тлрсенето ва американски и
други (чужди) каменни нжглищй ее ДАлжи на «акта, че те
са . долнокачествения — от упот
ребяването им се оказа, че пара
ходите които са си служили с тях
са добивали по-малка блрвина
0 два влеела на час, а в много
случаи и по-вече от два влеела,
Решението относно иввзетите
германски параходи да се про
дава даже на купувачи бивши
неприятели по войната, ще спо
собствува аа тяхното бжрво про
даване, особенно като се внае,
че германците, бивши притежа
тели на теви параходи, които са
бяла специално построени да
отговарят на нуждите на тжрговията им, имат желанието да
си ги искупят, ако, разбира се,
цената би била умеренна.
По отношение цените си па
раходите влобщв би трябвало
да се още вначително намалят,
•а да стигнат до една нормална
бавя, ТАЙ като голямия брой
параходи принадлежащ на аме
риканското и Френско прави
телства ще се ОФерират на на
варя ва продан по най-високата
цена, която би се получила.

Курсовете
13 юли:
Швейцарски Франки 100 ва
1880 лева; Долар 1 ва 104 лв.;
Француски Франки 100 ва 860
до 900 лева; Италиански лири
100 аа 490 лева; Турска лира 1
ва 79.60 лв.; РОМАНСКИ леи 100
аа 159 лева; Германски марки
100 ва 147 до 150 лева.
14 юли;
Францувски Франки 1,00 ва 870
лева; Английска лири 1 ва 407
лева; Италиански лири 100 aa
600 лева; РОМАНСКИ леи 100 ва
159 лева; Германски марки 100
151.50 лева; Австрийски корони
100 аа 14.85 лева; Турска лира
1 аа 76 лева.
15 ю л и й .
Швейцарски *ранки 100 аа
17*98 лева; долар 1 ва 101 лв.;
английска лира 1 ва 380 лева;
францувски Франки 100 ва 840
лева; италиански лири 100 ва
478 ле1-а; турска лира 1 за 69
лв.; ромлнски леи 100 ва 152 50
лева; германски марки 100 ва
141.50 лева; австрийски корони
100 ва 14*30 лева.
Заб-Ьл. Спадането в курса
на турската лира и повдигането
стойпоста на лева спрямо нея
прави проблематичен ивноса на
нашите брашна в Цариград, кой
то иаиос от неколко дни бе
оживен и аасилен.

Mill Е
Комисиона-Екепедицвя
БУРБАВ.
Ш&Н

Цени под пазарните.

Варненско тържище.
16 юли 1921 год.
Нашето верно схващане на
моментите и положението от
миналата седмица, се Фактичес
ки оправда. Спекулантската аваитюра на борсовите куртиери,
•които дирижират шанжа ио тро
тоарите около Панаховото . ка*ене в СОФИЯ, се провали. От
белязаните в миналия брой и на
друго место в настоящия брой
сиадания на иностранната валу
та — а това води клш релативно подобрение на, нашата валу
та — покавват, че преди и в де
ня на 7/YII една престъпна во
ля е доминирала в помислите и
делата на тия quasi борсови иг
рачи и шанжови деятели.
В Варненското тжржище се
чувствува видимо облегчение и
успокоение. Тжрговията от ед
рата величина — ако можем та
ка да се ивравим — се вжввлрна в онова положение, на кое
то я завари суматохата. Средна
та и дребната т&рговия, обаче,
още продължават да се джржат
на становището, че кривата не
е преминала и в тях цените се
джржат твжрдо на един уровен,
к о й т о , е непоносим ва кон
сумацията. Те оправдават това
високо джржене на цените с.
обстоятелството, че в уплахата
си да не се лишат от стоки, еж,
ваели склши пари през между царствието и еж, закупили скж,по стоките си. Наежването на
гражданството против безпощадната експлоатация следва още
от това, че дребните и средни
те тжрговци еж, преминали сж,равмерноста и предела на пови
шенията на цените от най-ви
соките курсове на парите, по
които еж. вакупили напоследжк
стоки. Мнозина искат намясата
на власта.
В Варненското тлржище вжвджржането да се нравят парич
ни аделки проджлжава. При иввжнредна крайна необходимост
— когато е нуждно да се на
правят неотложни платежи с
чувда валута — стават, но не
значителни вделки. Втурването
ва вакупване и вапасяване с чузда валута изчезна още в пжрвия
ден, когато се вееха мерки ва
ограничаване престжпната спе
кула с чувда валута. Но и бан
ките тук ограничиха до крайна
степен денноста си с чувдата ва
лута. Не се ангажират да тър
сят и вакупват никакво почти
камбио, освен, ако трябва да ослужат при крайни случаи на
клиенти 1 е си.
Желеварията, колонияла и маниФактурата остават при цени
нормални, както до паниката.
Кожите (Фабрични) вапавват по
вишенията си, ващото тия по
вишения идат от самите Фабри
ки в странство и тук.
Оживени приготовления ва
ианое на равни произведения се
правят. От странство идат пред
ложения ва ианое на храни alivr6 — транспорт август и сеп
тември, но търговците проджлжав.ат да еж ограничени от за
кона аа|консорциума и не могат
да се вжвполвуват от тия пред
ложения. Предложенията се пра
вят до тях, ващото само те умеят да приготвят типове и да
направят сортировките. Жално*
е, че и новата реколта ще ос
тане назад в ивноса и чуздото

влато ще иде пак в Аржентина,
а нашия лев ще снада . . . А
alivrd-тата имат това преиму
щество, че внасят и страната
предварителна парични аванси
два-три месеца нреди иребирането на реколтата. Консорциу
ма не преценява теаи преиму
щества.

Тжржището в Цариград.
4 юли 1921 год.
(Цените с# cif).
Жито — никакжв внос и ижлна липса. Царевица ромжнека:
ио 67/8 лири в насипано състоя
ние х'я по 7 до 7Vs лири в тор
бите. Рлш — никого не е интересовало. Бездействие веч от
2 месеца. Ечмик ромънеки — по
7SU лирИ в насипано състояние,
• предадени на скелята, а 8 лири
в торбите. Овес ромънеки —
цена номинална 6Vs лири. Ня
ма купувачи. Лросо. Пълен вастой. Номинална цена 5Va до 6
лири. Трици дребни и едри ро
мънеки — цена павар; бев но
минални цени. Боб (Фасул) ро
мънеки ситен и марсилски едр.
РОМАНСКИ продаден транзит по
57г лири. Марсилски още не
пласиран; цена номинална 16
лири обезмитен. Брашна амери
кански (cif в турски лири): вистра lO'A торба 63 кгр. I нач.
9V-1 до 93Ai. Дурум екстра 81/*.
II нач. 64/ь от 60 кгр, АленсанДВИЙСНИ 8Vs ДО 8°/ю от 63 кгр.
'Забележна. Паварните цени. са
около 15°/о но високи. 8а да кон
курират нашите брашна, нужд
но е да се направят по-вече от
65, гроша на 100 кгр. отстъпки
от държавата. Тая сума се явя
ва като равлика между вносно
то мито там ва 100 кгр. браш
но и ва Юо кгр. я«ито.
*
* *
Тия дни от Варна съ изне
сени за Цариград около 40 ва
гона брашно, а от Юясна Бъл
гария — около; 30 вагона. Ив
носа на брашно се василва.

Пристигнали са в Варна 8 ду
ши Финансови инспектори, кои
то ще проверят декларираните
печалби през време на войната.
Те са започнали веч работата си.
Нражби. На 9 того към 121/а
часа след полунощ, възнолзувани от нощната тъмнина, на га
ра Синдел, се качилхг на товар
ния трен, от никого незабеля
зани, крадци и по Нагорнището
към спирка Султанлар^— дето
трена се движи твърде бавно
— успали да отворят един от
омиимбусите и задигнали един i
човал с вахар. Сигурноста на
стоките и по треновете веч стаt a проблематична и к р а й н о
илюзорна.

Подбалканската »--п. линия от

1аийррси! Папироси}. Еапироси!;
шшаагввжаалш

Търсете и пушете ароматичните папироси на реномираната

Ф А Г> Р И . К А
на

И Е Т Р Д Я К 0 Дif К 0 -13
въ гр. Пловдив,
която Фабрикува тютюни чисти и отлежали и проияпод*
ството й навред во царството се пласира и предпочита,
Гаранцията -ва добрите качества на папи
росите е нейния стопанин, който ие щади
средствата да задоволи, клиентите си ,'и.
особенно взискателните пушачи.
Не ио-талка гаранция е и самата Фабрика, която о спече
лила своето добро име, както въ столицата, така и широ
ката провинция с а м о впсококачественнит-Ь Фабикантй.

Международен ориенталски па
наир. В Братислава (Чехосло
вашко) от 5 — 16 август т. г.
ще се състои панаир, в който
ще участвуват и български тър
говци и производители — земе
делци и други. В него ще бъ
дат ивложени, освен другите и
жита, брашна, копринарство, зе
ленчукови семена, консерви, ки
лими, розово масло, кожи и др.
Желающите български тър
говци, проивводители и изложи
тели да посетят и участвуват u
панаира, са длъжни до 25 того
да се запишат и снабдят от
Д-вото „Радио" в СОФИЯ с ле
гитимации и панаирека значка "

Секретаря на Варнен, търгов
ска камара г-н Влахов е полу
чил отпуск от 16 того и ще вамине аа н СОФИЯ на почивка.

За питивпродавците се прави
предопреждение, че с ъ длъжни
ио-скоро да се снабдят с патеи
ти за втората полугодишнина as
1921 календарна година, понеже
срока изтича.

Дъбово в посока тгъм С линея,
е в строение. Инжинерната бри
гада, която ще ръководи постЦар Фердинанд тлрговец. Упо ройката е веч в Дъбово. Линия
рит слух е равнесен в СОФИЯ, та ще се строи от държавата с
че цар Фердинанд закупил от еадължителната трудова случеГермания 1000 гарнитури вър- 6а. Проектират се, едновременно
шачки пълен комплект и чрев с тази постройка, да се вапоч
Фирмата Клайтон Шутлевор, нат строежите и на две-три тяе«
която има седалище в Русе, ще. ноколейки, които да овървват
ги разпродава в България с на многобройните мини ,с същата
малени цени да помогне на зе линия. Едната от теснокалейките
меделието. Като куриоа отбеляз ще има насока към Хаин-боав,
ваме тая неиъзможна новина, начиная от гара Николаево ;,-дру.:
която ни се предаде от досто гата, начиная от Твърдица ф
има насока към Чемерна Цна«
верно лице.
татък в балкана, третата}лщ
Бити ученици. Бедни ученици почва от Тервабос ва а балкана.
от Сливенското бояджийско у- За продължението на с&цЩ
чилище в желанието си да из ли ния от , Казанлък в посой
ползуват ваканционното си вре към Ихтиман преди 20 днй.ее
ме на работа в Фабриката на яви пред г. г. Министрите ;рсоб»
Сливенските текстилисти Рус- на .деиутация, на която 6еиобе«
чеи &. Михайлов, отивайки на щано да почне постройката и
работа в същата Фабрика на 2 на тая част в тая посока от под
того, били посрещнати и бити > балканската линия.
от стачкуващите * нея рабтни
'
"
ци.'Нападението е било инспиЦЪчатница Д. -Тодоров — Шрна,

Поправка. Изнесените с пара
хода „България" в Египет въ
глища и дърва са 343,0(0 ки-1
лограма, а не .}3 хиляди.

По доклада ва месец май и
юни т. г. на генералното ни
консулство в Цариград съдим,
че острата крива прев април в
търговията на турската столица
е продължила и през тия aieceци в още по-остра Форма, а тя
— според положителни н а ш и
сведения от частни източници
— през текущия месец се е изо
стрила до катастрофални разме
ри. Зделки търговски стават
съвсем незначителни и то само
по контрабанден начин и с голями рискове. Ромъния се е откааала от вскички покупки на
колониални и манифактурни
стоки, които бе закупила иреа
април и дори ое.е отказала от
тържището в Цариград, след
като навлата ва по-далечно пла
ване са толкова много намалили.

рирано от работническия ,сив.
S L r , който си е служил с те.
pop спрямо послушните к ъ м гос
подарите си работници прев вевд.
кото вряме на стачкуването, но
бевуспегано спрямо силните да
се отбраняват. Всичкия гняв е
излят само върху нещастните
ученици,

БУРГАСКА БАНКА
безименно Ани/онецн s дружество '
ШШТДЛ 5,000,000 ЛЕВА. НАПМНО ВНОСЕН.
Централа в (р Бургаз
Телегрьфачески адрес — „МЕРКУР"

р
1

Сконтира разни еФекти и търговски полици;
Прави заеми и открива сметки срещу валог на бъл*
лгарски и чуя«ди Фондове;
Извършва платежи и едбиране за сметка на трети лица;
Приома влогове с~ 6°/0 лихва бев срок и срочни по
споразумение, както и суми на лихвени и безлихвени сметки;
Купува и продава рениси, публични Фондове, акции
и облигации на друясестна за своя п чужда сметка;
Финансира равни търговски и индустриални., пред
приятия;
%
Посредничи ва -.продажби ни разни зърнени храни!
Отпуща зае.ми срещу равни местни произведения;
Отнрива сметки срЬщу лична гаранция й ипотека.-ШШВй

ГАВРИЛ ПЕНЕВ
БУРГАС

110Фиг Пили, Подкови волски, Хашебия, Беаирово
Масло „Кингъ", Лимонтову, Фастъци, Рошкони,
Риби Норвежки пушени, Херинги, и Фурми

на износни цени и ри
Г А В Р И Л П Е Н Е В —В-ургас.
За Телеграми: „Командитно"

•*
* *

Телефон №""109.

