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Суми, относящи се до вестника, се изпращат

до Редактор-Администратора

ИРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО НА ВАРНЕНСКИТЕ ТЖРГО

Петко Ст. Здребечков — Варпа

It

РЕДАКЦИЯТА и АДМИНИСТРАЦИЯ
се помещават в печатницата Д. ТОДОРОВ

У Р Е Ж Д А РЕДАКЦИОНЕН КОМИТЕТ

1) за големи тжрговски
по 1-50 л в . ко, см.; 2) з а
официални 1 -30 л в . кв.
см. Приставски п о един
лев на дума. В хроника
та по 8 лв. на ред; т ж р говски циркуляри 200.
З а годявнии венчални 50
лева и некролози 100 л в .

ВЯРНА

4. Големите нации, позволил^
на своите малки водачи да орга
низират голямата всеоветока кяоапница и да я свжршат о крайна
несправедливите мирни договор?,
са морално големи грешници, xoiкова повече аа оплакване, защотЬ
не чувствуват своята вина и пр
готовляват нова касапница.
5. Безсмисленият антагОННЗА»
между големите нации о най-г<
лемата пречка за еволюцията
прогреса на човечеотвото. Ка'
такжв, тжй требва да бжде npdl
махнат и заместен о принципа иЬ

ната' насам, понеже дава изклю
•If;
чително своите средства за нуждните на джржавното съкровище;
Както природата дава нееднакви и цялото човечество, но и за са
Комисиона
Експедиция — Представителство.
2) Че вследеавие на крайното
•Лщества — гиганта слон срещу мите себе си. От тук следва, чо
ограничение на сконтовите и за
Вмрешни и международни трпнепортн- ООезмитвпнедребоожчето бржмбар —- така сж- големите нации нямат никакво ос
емни , операции, което граничи о
За телегр. СТОЯН НИКОЛОВ.
3-6
ТЕЛЕФОН № 318.
що и в чеаоввчеотвото срещаме нование да бждат горди. Техния
спирането Ша, Бжлгареката Народ
различни социални организми ->-- голям национален шовинизам, го
на Банка не може да се яви в
народи, едни големи, многобройни, лямо политическо кжсогледотво, го
ефикасна и навременна номощ на
а други твжрде малки.
ляма жестокост, голяма дуюевна
националната ни индустрия и износ
Кой от тия народи, многоброй слепота не прави особна чест на
ната и вносна тжрговия, вследст
ния иди малобройния може де се тях и на тяхната световна поли
вие на което се затруднява пра
нарече велик?
тика, Ето защо не трябва да ни
вилния стопански живот на джрОбикновения отговор на този очудва, че се намират хора, които
жавата, което има отзвук в фи
BAIPHA - С Т Р А Ж И Ц А
вжнроо е в полза на големите на св осмеляват да проповедват идва
нансовия такжв;
8а телеграми: „КАРАГЕОРГИЕВ"
ТелеФОнЛ- 241.
роди, т. е. мжогобройноста се так нето епохата „на малките народи," международната солидарност. I
3) Че една от причините за
сува и «а величие, но в сжщноот която ще замеоти сегашната ,,епоха
Това може да се постигне 4p|j общата парична криза е и крайно
така ли требва да бжде?
превржщане отделните джржави вд ограничения кредит, който нами
на големите народи."
Може ли ц право лп е големи
Видния руски публицист М. 0 . Европа в С&еданени Европейеки рат и производители и тжрговцп
с зжриени храни за своя и за чужда сметка
ната да со омят* и за величие?
••':•%.
Мешпиков бегпе някога писал: Шащи.
при Б. Н. Банка;
Може ли и право ли е един „малките нации могат да станат
6. Амзринансимте и европей
4) Че получените суми от вж
народ, броящ сто милиона изро велики, големите застрашава опас СКМТе ежедииени щати като в р |
трешния
народен 6 7 2 % заем от
дени, необразовани хора да бжде ността да станат малки." Днешни ' менни етапи, ще доведат най
1921
год.
не отиде на • местона
десеторно пэ велик от народ ож- те политически обстоятелства из после до последната всенародна i
значението
си!
стоящ се от десет милиона «драви, гяезкда изцяло идат да потвардят организация в форма на ВсеСВЯ!
1
енергични, просветени хора ? Очв това.
СКИ ежед.' щати. Тази крайна о |
РЕШИ:
видно, не.
""") Телеч-он № 342. |
| За телеграми „СИМАРШЕВ" I
Прочие големината на нацията ганизация в своята среда ще игра >
1) Да сё направят необходими
Други пжк за величие на наро не е нейно непременно ежщеетве- сжщата роля, какхо черквата
те иоотжики и ходатайства пред
:
дите таксуват: големината на те но качество. Затова вжвгордява- религиозната среда.
f
Министерството н а Тгврговията,
риторията, броя на армията, или нето на някоя нация поради ней
7. Чрез тия двете веееветсй:[
Промишлеността и Труда и това
размера на флотата. И в тоя слу ната физическа „големина" е еж- организации ще бжде очевидно по
на Фяканоиитэ и Централното Уп
чай, обаче колкото и горните фак що така неразумно, както възгор казано, че човечеството не е ня
на зжрнени храни; и др.
равление на Бжлгареката Народна
тори ха имат своята стойност, из дяването на отомаха, затова че каква химера, но истинско и жиф >
з а ч у ж д а с м е т к а . 2—5
Банка, щото тжрговокия и банков
разявайки една национална мощ, той е по-голям от главата, или сжщеетво,. имащи много , ио-ве'
кредит под всичките му форми
нреценката е погрешна.
окото. Верно е, че без око човек реалност отколкото всяка отделу
t"
от преди войната да бжде вжзобВеличието на народите не може може да живее, но тоя живот в нация, даже и най-голямата. *. новен при Б. Н. Банка, като тази
и не бива да св тжрои нито по вечен мрак е малко ценен, дори
up. и прераб. от „Есперанто! последнята заеме постепенно регуброя на индивидите, които го съ . много тежжк. Затова само лудите
затороката си кредитна политика
Златарски.
ставляват, нито по огромната те могат да си избодат очите като
от преди войната;
ритория, що заема, нито ио броя ненуждни.
,
'*г *~2) А за да се аости№вп^рвй0Тх?г"|
:
;
;
:
-^а*ивгояьта-тфизя||--яато''" 'ик'к:- 'ци" ' «K,J Яещб'' ищобно* яож'е ~да "or каже
правителството да направи всички
размера на неговата флота. Вели с ж щ о з а човечеството. Как
вжзможни усилия, щото джржав
чието, истинското величие трябва то човешкото тяло се ежетои от
Тжрговско-Ннд. Канара. ното ежкровищё да се изджлжи по
да ое т&рси и цени на по мате хармонично ежединени неравно
Резолюций по износа и вноса- степенно кжм Б. Н. Банка.
риалната сила, а единственно но големи членове, от които всеки
на н а й - н З н о с н и цени
моралната стойност.
*
един има своята функция и е
Пловдивската Тжрговоко - Инду Резолюция по занаятчийското произ
х
Историята ви дява не еднократ нужен за пжлния живот, така ож- стриална Камара в заседанието си
ПРЕДЛАГА:
Е
водство
н
кредит
to
ни примери, гдето много по малки, що човечеството ое ежетои от раз на 8 ший 1922 г. на XXVII годиш
а.
U
XXVTI-p редовво годишно еж
ПЛАТНА български белени и небелени.
много по-мллочиоденни народи о$ лични нееднакво големи нации, от но редовно ежбрание, като взе пред
а;
Ш
с;
побеждавали но голямн, много пж- които всяка има овояга историче вид, че регулирането вноса и из4 брание на Пловдивската Тжрговокон О к с в о р д и и б а т е р и и всички видове
ти по много числени, а така ож- ска задача и затова е необходима носа в страната ецоесбетвута да Индустриална Камара в заседание
(0
СО
що, че много малки народи сжс за пжлния живот на човечеството. се усили производството, подобре то си на 8 юлий 1922 год. като
Производство на собствените му тдначнн Фабрики в Варна.
своя национален гений еж допри Прочие унищоясаването на коя да ние стопанското и финансово по се занима о вжпрооа за занаят
несли за културата на човечест е нация, под предлог на нейната ложение и формиране на нови чийското производство и кредити
вото много иовече и от най мно ногоаемина, или некултурност е средства за производство и блага рането на сжщотото и като взема
предвид,
гобройните народи.
тжй сжщо безсмислено престъпле за консумация,
Следователно велик е не онаи ние, както отрязването некой нос,
1) Че дребното занаятчийско '
ИЗКАЗВА МНЕНИЕ
народ, който се отличава по мно- ши ухо под предлог, чо тия чле
производство играе още една сжгобройност, голяла територия, мно нове еж „маловажни"
1) Да се премахнат всички вре ществена роля в националното сто
гочислен» армия, или голям и си
Благодарение па Бога — отряз- менни такси вжрху износните ар панство;
лен флот, а велик е тоя народ, . ването на човешки носове, или у- тикули, които правят вноса не
2) Че слабите и недостатжчна
Телефон № 330.
Ул. Царибродска Л» 8.
който чрез своя национален гений ши сега е забранено от закона. възможен;
материални средства са една от
е допринеежл и допринася за кул Но разрязването на живи общест
2) Девизните одржжки, които най-непреодолимите пречки, които
ПРЕДЛАГА:
турата на човечеството.
вени организми — нации евро сдотавдяват пречка за износа, да среща занаятчийството в упрвжЕлектрически материали | П И Ш У Щ Н МАШИНИ
ТЙЯ преценка, ежвеом точна, за пейската политика тдрпм до сега. се изплащат на екснортйора. по неаието на своите стопански функ
голямо сайсалвние, до сега но со Тя прави дори много повече, поз курс равен на борсовия такжв, а ции, вследствие на което не моясе
ИЗОПАТОРНИ Т Р Ж Б И | МОТОРИ ЗА П О Д К И
взема под внимание. Защото до волявайки на големите нации да не по този-на В. Н. Банка;
да се използуват и приложат на3) Да се намалят митата на мно пжано творческите сши, тжй необ
днес, вместо националната добро поглжщат малките, дазео нерааряМЕНГЕМЕТА"14
а ГОТВАРСКИ МАШИНИ
детел, националния гонпй обикно зано. Хубав прогрес: личния ка- го артикули, които не могат да се • ходими за економичеокото ни вжзЛОПАТИ ЗА В Ж Г Л И Щ А I ТИГАНИ
венно со цени само националната нибашзжм е забранен, а в нацио произвеждат у нас, ио които са; могване;
многочисленное!' и ^физическата налния канибалазжм не се сжглеж • абсолютна необходимост за селско3) Че вжпрооа за техническите
сила. Последните, обаче еж от зна да никакво преступление, напро / стопанското ни производетво, като
ДИЯМЕТР 1100 М/РИ
уежвжршенствувания
на калфите
чение от точка зрение на отати- тив — смята со за похвална на човалите за оризовото производст
и
чираците
не
е
намери!
още
свое
во и др.;
- стгжата, ала трябва да ги отхвдр- ционална политика! . . .
4) Да се направи ревизия на то задоволително разрешение от
лим като абсолютно нвириемливи
Темата за големи й малки на
да се вади от тях заключение и роди е твжрде обширна. В кжса спиежка яа стоките, които са так което страдат интересите и на за
подджржа какво, че големите на статия тя е неизчерпаема. Каза сувани като луксозни, а в сжщ наятчии и на калфи и на чираци
роди могат да имат повече поли ното от нас горе ежджржа само ноот сжщите са от широка консу и на националното стоаанотво,

Големите и малки народи.

ТЪРГОВИЯ
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1

един' НОВ хоризоитале! ТАТЕ

тически нрава и че най-големите,
най-многобройните нации прите
жават вжрховното право да водят
делото човечество, да управляват
малките нации по .своя угода и
даже да ги поглжщат изцяло, ако
това се изисквало от техните великонационални интереси.
Няма нувда oiv много филосо
фия за да ее докаже, че казаното
вжрховно право не е нищо друго
освен един абсурд. Подобно нещо
би било донякжде оправдано, ако
големите надви биха действително
повеля малките народи и пялото
човечество. к*и „земен рай/'кжм
абсолютно щ а « и % Ч* !•«« Пое
темата война най-ясно показа, че

на великие нации липсват вели
ки .хора. Водени
човечета о слаба
нации
ведиките »»«—
пай " успях* да

^'ад

от евоиго малки
воля и тесен ум,
вместо »»«
„вемеи
одздадат иотин-

не «»мо за маиштенарода

няколко общи сжобрая:ения. Обаче
от тях, струва ни се, че могат да
се извлекат няколко важни за
ключения. Те са:
.1. Народите, малки или големи
са членове на всеоветското живу
що човечество;
2. Като такива, те имат еднак
ви права не само да ожществупат,
но сжщо да бждат политически
независими, да говорят свой ро
ден език, да вярват в своята вяра,
да с ж з д а в а т своя литература,
да еволюират, да прогресират кул
турно, екопомпчеоки и т. н.
3. Никоя нация, даже най го-'
дяната, пяма правото насила да
поробва друга нация, била тя наймалката, да я „асимилира", да я
експлоатира. И която голяма на
ция вжрши това, тя губи своето

мация и ежетавляват необходимост
за нашето дребно и едро производ
ство;
5) Да се набави, по вжзможноот, повече подвижен ж. п. материял, като ое обжрие особенно
внимание да ое поправи и стария
такжв, за да се извжршва редовно
и правилно превоза на вноса и
износа.

Резолюция по шита

Пловдивската Тжрговоко - Инду
стриална Клмара в заседанието си
на-7 юли 1922 год. на XXVII
редовно годишно ежбрание, като
разгледа вжпрооа за зпачението
па кредита за производството и
размената и каю. взема предвид,
1) Че главния и от най-голямо
значение за регулиране крздита в
име на нация цивилизована и страната банков институт — Бъл
става нация вараарсна, нация— гарската Н. Банка — фактически
канибал.
е престанал да бжде такжв от вой

АПЕЛИРА:
1) Кжм правителството да при
готви в най-близко бждаще законо
проект за ожздаване специален кре
дитен институт, който да раздава
на занаятчиите ефтин, леснодостжпен и достатачен кредит за нуж
дите им;
2) Да се подпомогнат чрез немедлено кредитиране занаятчийски
те .производителни кооперации и се
организират курсове по коопера
тивното дело за занаятчии;
3) Да се организират чираш
ките училища, като бюрото за за
наятите при Министеротвото на
Тжрговията, Промиишноета и Тру
да разшири своята практическа дей
ност и но са ограничава само о
книжна такава и да започне постеиенното прилагане на отдел Щ
от закона за организиране и под
помагане на' ванаятитв,

КАТ1АИ

| V l | I C / i 5 f l дарвени Айвалмйски 1во качествени.
А П 7 Н I ! Айвалийеки I-во качество.
Волос и Анфиса.
С|еии конкурентни

Ва телеграми: „НАТИНАКЙ".

[торя
Централа ВАРНА
Телефон Jfe 264.

Клон Ш У М Е Н

ОСНОВАНА ПРЕЗ 1909 г.
==sss=
За телеграми: Христов, Мтшчеш

'Печатница Д, Тодоров - Варна

Стр. 2

Врой 20

„Вжлгарсви Стопански Вестник"
ивЬншшвштгшепашваззняагаия

из

Парламентарната комисия по мини
От настжпилата проджлжителиа
стерството на правоеждието е пред суша, придружена с топжл ветр бо
приело нова гонидба на печата, коя бищата еж компрокентирани, а не
Препвчатванвто о позволено саио в
то се очакваше да бжде озаконена по-добре щеше да завжрши и царе
цитат „Бжлгарсни Стопански Ввотпин."
Парахода ,,Меид оф Спеце" се тия дни от дружбашкото болшен- вицата, ако през последната седми
Агенция на Бял га р. Търговско
в народното ежбрание, при раз ца непаднаха макар и кжено напои
очаква идящ от ливерпул, Лондон и ство
глеждане на главното еждепроизвод- телни джждове, като се отразиха
Параходно Д во.
Свавсий ЕЖИ 12 того с 60 тона ство. Според това изменение, всеки твжрде благоприятно за царевицата,
Параход „Цар Фердинанд" от железаршя н кожи, след разтовар журналист е длжжен в десетдневен за/която се предполага, че ползата
срок да представи доказателствата ще бжде 40 — 50%. През настоя
плува на 1 того т Цариград през ването си ваминава за Дунава.
си за всеко обвинение с/у министер, щата седмица пристиганията еж поБургас.
нар. представител или правителство слаби сравнение е истеклата седмица.
Агенция „Сервици Маратимй".
От тук натовари 400 тона браш
то. Веднага -след тази дата се спира . От 1 до 4 того в Варна еж при
Парахода „Кард" отплтува за досегашната процедура при следо стигнали 50 вагона, от които: зим
но и авто, 800 овце, 30 свипи, 70
кафези кокошки, а от Бургас нато Дунава без да патоварн оттук нпщо. вателя и делото се насрочва, като ница 36 вагона, царевица 1 вагон,
се смета, че следственната процеду ечмик 6 вагона и брашно 7 вагона. 1
варя 1500 овце и 600 тона жыто.
ра е завжршено.
Агенция „Лулудопуло".
Днес пристигнаха 17 вагона, от
Параход „Болгария" св вчавва
които
12 вагона зимница, 1 вагон
Освен
това,
наказанията
еж
много"
Парахода „Патрис", идящ от по-тежки — затвор и глоби в големи царевица,
2 вагона ечмик и 2 ва
да ирпстигнв ва диес, идящ от ЦаМарсилия, Пирея, Цариград, при размери отколкото до сегашните.
гона
брашно,
от които на борсата
рвтрад през Бургас с колонвял и
стигна на 2 того о 200 тона равбеха изложени и продадени само 5
Но
народното
ежбрание
се
закри
манвфактура неизвестно тона.
вагона зимница при цени 570
лева
норвдни стоки от Марсилия. Охпа- без да се внесе за разглеждане.
20
Параход .Варна" се очаква »а тува обратно на 3 того с аьрнепи Б. Р. Ями ако журналистжт представи 100 килограма при тегло 77 чужди
доказателства, каква ще бжде ежд- примеси 3 плюс 2 най-висока цена,
днес, идящ направо от Новороеийск храви и п&тнкци.
бата на министер. народ, предста произходящ от Долни-Джбник и
560 лева при чужди примеси 9 плюс
Параход „Кирил" натовари 10
Парахода „Андрос" се очаква вител или правителството?
3 най-низката от Телиш. —
тона ыанифактура, отплува па 3 KSU 16 того, идящ от Марсилия с
Според новото изменение на зако
Положението на цените в борса
на за градските общини, предвиден та в сравнение е последната про
того га Бургас, от ХХДРТО св очак колоняел.
е нов чл. 93, според който е каза дажба зимницата има повишение
ва да пристигне днес. Проддлжава
Парахода „Темшстоклис", ндящ но : че член от комисията, който 10 лв. на 100 килограма.
да намества парахода .Софая", на
от Нюйорк, се очаква кхн 17 того ' злонамерно направи да се обложи
Други артикули не еж изложени
който ремонта още првдклааша.
е пхтпици и поща и се врхща сх- неправилно с повече или по-малко на борсата.
данжк едно лице, оежжда се на гло
Агенция „Анц. д-во Н. Хр. Ючориаксни". щия ден обратно.
Колониал.
ба от 1000 до 5000 лв.,.или на зат
вор 6 месеца.
.. 38 —
Захар пеежк кгр.
Парахода „Аарополнс", идящ от
Агенция Д . Пайнурич."
39'—
„
бучки
Нюйорк, се очаква да пристигне к*м
Пощенски. Открита е времената те- Кафе Екстра Сюпериор
—82-—
Парахода
„Смирна"
се
очаква
б—10 твго с пхтваця и ноща, вря»
леграфопощенска станция с ограни Кафе тип
80-—
ща се сжщал ден обратао преа Кго- кхи 10—12, идящ от Гетебург,. чено телеграфно действие Белчин- Ориз тип „Женовски"
25 —25-50
Амстердам и Хамбург с 1600 тоаа, ски-бани Самоковско.
стенджа.
19-—•
„ Рангун
от която 1500 тона траверси 8а
.
26—
Ориз
Пловдивски
Изменени еж колетните такси за
Агенция „Методи Станев".
59-60-—
Б Д.Ж, а останалото железария.
Румжния, както следва: до 5 кгр. Масло Д. „Айвалийско"
20-—
175 франка, до 10 кгр. 2'55 фран Маслини Гемлешки
Парахода „Болгарка si" се очаква,
Парахода „Сатурнус" от крал ка, до 15 кгр. 3*35 франка, до 20
25-—26
„
Волос „Едри"
идящ от Лондон, Хал н Анверс е ското Холандско дао се очаква да кгр. 4*15 франка, при курс един
21--22
„ Волос „Средни"
19-20
160 тона железари*, ыанифактура пристигне кхи 8 того с 400 тона франк равен на тридесет лева.
'„ обикновени
Риби хамсии малки варели • '—
и колониал. Сяс сящия параход при разнородна стока, «дящ от Амстер
Министерството н а търговията е
„ Хамсия, големи варели
стигат стоките на парахода „Лис дам, Алжир, пре» Бургас.
решило да закрие седмичните па
„ Сардели 200 гр. касата 2000,—
Страк" от Хавжр, ще отплува след
зари в с Острец (Ловченско) и в с . Сапун „Smilighr" .8 унции
Агенция
„Лоид
Тривстино".
равтоварването ia Кюстевджа и Ду
Гючери (Шуменско) понеже от от 12 .„
1700 лв. касата
нава.
Парахода „Корниолая", идящ от криването им до сега не еж се сж- -Сапун Марсилски калжпи 340 grs.
стояли.
1200— лв. к.
Парахода «Румелияш* св очаква Царвгрм през Бургав, от кждето
„ калжпи 300 grs. 1100—л. к.
Тютюневата бепидба е започната Калжпи 170 grs.
1200— лв. к.
ххм 26 того, шдищ от Лондон, Ххл натоваря 500 топа авто, а от тук , вече
почти в целата страна. Сведе ;* Сапун бел Лйвал. „
1500
тона,
эа
Новоросайсв,
sa
кх35—36
и Анверс с неизвестно още количе
нията за тазгодишната реколта еж Син камжк
23—23
'50
дето
ще
отплува
днес.
ство стока, които след равтоварва
;
повече от задоволителни.
Безир Английски кгр45—.—
нето сн ще отплува обратно преа
Парахода „Леополнс" се очаква
17*—
Клфзав ежбор. На 30 минали месец Сода каустик 70/72 м в
Кюстенджа.
„
60/62 ,, „
16.-'ва утре, идящ от Триест, Венеция, в гр. Дупница се откри ежбора на
120.—
юношите туристи, на който еж при- Фитил за ламби № 5
Бриндиви,
Ппрей,
Цариград
с
140
Агенция ,,Бяатя Золас"
тона манвфазтура н др. стоан. Вря ежтетвували туристи и гости от раз Боя за обуща „Bulgaria" дуз. 32—
10V2.—
ни краища на Бжлгария. Сжбора се Рошкови кгр.
Парахода .Talisman* прветигва ща се обратно прев Кюстенджа и открил
'
75—80
в Неделя сутринта, кждето Канела кгр.
на SO и. ы. и равтоварн 188 тона Дунава.
след молебена еж отишли в цен- i Чувен кгр.
100" 120"
равпородна стока. Ог тук натовари
800- '
Парахода „Палацкв" се очаква тралнатп градина, гдето .еж уредила<!>£ода за пр. вар. 100/102 к.
32 тона тютюп и 80 т. железария
'
Сода
би
Карбонат
„Полу
игри и увеселение, които еж траели до
га Хамбург, ва ххдвто отплува на да пристигне i я» 7 того, ндящ от 7 часа вечерта, след което еж умесец"
12'—
Дунава и Кюстенджа, ва д» товари строили общо-гражданска манифе Нишаджр калжпи
45.-46
1 того.
12'50—13
тютюн ва Италия и ще отплува на стация. В сжщия ден младежкото Леблебии
32—33.
Парахода „Lord Harrington, идящ 8 того ва Цариград, Пирей, Брин- дружество на комунистите е свикало Фастжци червени
17—
ежбор на младежите комунисти, кои Макарони и фидета
от Хамбург, пристигна на 2 того и дий, Венеция и Триест.
Чер пипер „Siiigapoor"
56~58
то
в
противовес
на
туристите
еж
уразтоварва 440 тона равиородпа i_.:..... .
' | 1 П , „ строили манифестация по сжщото ; Червен пипер
I
20.—?
стока н след това ще товари храни.
„ •• •
II
' 18-време, когато бе устроено и мани-/, • „
9.—
фестацията на турустите. Още при Сяра на прах
Парахода „Ingemore" се очаква
—50'—
пжрвата среща на двете манифеста Торби калкута 2'/а либ.
да пристигне диес, идящ от Анверс,
~60
ции се почнали взаимни закачки, а Бахар кгр.
Ливерпул и Свансий с 562 тона
11'—
по после хвжрлене на камжни, бой, Стипца Германска кгр.
Г-н Петко Ст. Здребечков редантор- с бастуни и стрелене с револвери,; Сачка (сачик)
5'50—
разнородна стока.
администратор на вестника ни е в оби- жертва на което е станал Дупниш-1 Калай
145-150
180'—
Парахода „Karnak", идящ от нолиа по рабатите на вестника ни.
кия гражданин Стефан Байков, кой-} Сладжк сакжз
Кжна 1
80-—
то
по
това
време
се,
намира
в
една
Гласков и Ливерпул се очаква ва
Костадин Ив. Новачев, агент на ве бирария заедно с жена си и децата Рафия,
18'—
днес с 160 тона стока.
стника ни ва Южна Бжлгария, е увол си, който от любопитство се надиг Джамови Белгийски
нен от длжжност и ва бждаще нема
40 цола каса
WOO- —
Парахода „Aaturian* се очаква да право да ежбира нинанви сучи за нал от масата си, за да види що
става навжн, в тоя момент един Д ам. Чехски 40 цола каса 850—950
пристигне кхн 10 того, идящ от востника.
Лимони Италиянски „Веркуршум го поваля мжртав.
От Администрацията.
Анверс я Хамбург с 160 т. стока.
дели" 330 броя каса
600.—
Власта е била безсилна да вждвоЛимонова кислота Австрийс
ри
реда,
а
много
войници
от
женНа
I
авгуот
т.
г.
се
произведе
в
Парахода „Geaeral Napier" се
ка на улочки
/
110—
помещението на дирекцията на джр- дармерията, която се намесила не
очаква, ядящ от Хамбург я Анверс жавните джлгове 1-я редовен ти еж знаели да пжлнят пушките си!
обикновена
•
110*—14.—
sa 20 того с 160 тона стока.
раж от. 6% вжтрешен джржавен Власта требваше на всека цена да Колофон кгр.
Парахода „Pervviana" се очаква заем от 1914 г., в който ще се из предотврати срещата на двете ма Тел. гвоздеи в каса 25 кг. 14"—14 50
i. пжр. ст. в вар. 11—13.—
кхм 25 того, ядящ от Анверс и Ли теглят облагации за 1,245,000 лв., нифестации, защото от позивите на Бланк
комунистите, които еж били „Смжрт Вжжа Итал. р.. №-ра кгр. 45—50.—
платими
по
именната
им
стойност
верпул с непзвесно количество стока.
на 14 Август 1922 год., заедно с ку на фишистите" се очакваше зблж- Вжжа Й. № Va вжрви кгр. 75—80.—
Вжрви Германски за царвули
Парахода „Paria" се очаква, идящ поните № 16. Нарежданието, което скването. Какво мисли да прави вла
40 в топ, от 1 кгр.
—80.—
ста с тези пощурели комунисти и
от Гласков, Суансий я Ливерпул с Дирекцията на джржавните джлгове защо им е позволено след тоя Канап И. раз. №-ра кгр. 90—200.—
.140 тона раанородна стока за 26 е направила вжз основа на реше инцидент да правят митинг и зло- Вжжа Итал. 7/s — i3U
60—65
нието на министерския ежвет по из радствуват ?
„ "/4 - 3
50-60
и1
тего.
плащането на горните облигации е
Вжжа ержбеки 1 кач.
55—60
следното: 1) В французки франка
Илинден денят, в които преди 19
Агенция ,Юр. Апостолов"
„
„ II'кач.
45—60
се плащат купоните и погасените ' години е обявено историческото Ма- Канап Италиянски
120—250
Парахода ,Apollo" се очаква да облигации по бжлгарските джржавни кедоно-Одринското вжетание бе от Канап Сржбски
80—150
пристигне ядящ от Генуа, кхи 10 и гарантирани от джржавата заеми празнувай най-тжржественно. Oufe Каменна сол Итол. 100 кгр. 280—
того sa да товари взрненн храни на француски поданници, и на по преди два дни, избрания за целТа Морска сол руска
400.—
даници на други джржави, валутата комитет разлепи големи афиши, с Морска Анхиалска „ „
—''—
ва горното пристанище.
на които е равна" или по-висока от които се напомнеше на македонците
Сол
каменна
германска
310.—
француски франк; 2) В национална за значението на тоя ден и се при
360
Агенция „Бр. Раделия".
монета на поданиците на ония джр канваха да посетят масово манифе Сол каменна мляна
Бензин
в
варели
1
кгр.
19—23
Парахода „Слот Ловенщайн" се жави, валутата на които е по-ниска стацията.
„ Шел" каса
540 —
от француския франк; 3) В бжлгарКжм 10 часа се отслужи молебен Газ Американска „Камила" 385—
очаква да пристигне кхм 7 того за ски лева на поданиците на джржа
360да товари тютюн, храни н др. за ви, на които валутата е по-ниска от. в цжрквата „Св. Богородица" за Гас „Тигжр"
падналите революаионери, а след Газ каса марка „Астра"
340 —
Хамбург, ва
кадета ще отпхтува бжлгарския лев.
>а кядетс
това с кратка реч г. Капитан Георги
„ 1 кгр. 8'—
щ в варели
И в трите случаи носителите на Ковачев описа развоя на ежбитията
sa 8 того.
„ „ „ 7-50—
купони и погасени титри требва да преди 19 години на днешния ден., „•. „ цистерна
,, Батумска
—
я
Агенция „Дюрони — Раделия." докажат, че титрите еж техна соб След туй начело е флотската музика Минерални
масла кгр.
11—23
ственост от преди 1 октомври 1915 г. и развето червено-порпурно знаМе
. Газйол в варели (обез.) кгр. 4-—
Парахода „Аяри Фрисине" се
носено
от
революционерката
Донка
Министерския сквет е взел оконча
„ в цистер. (необез.) „ 3'—
очаква да пристигне, идящ от Ге телно
решение Бжлгария да участ Ставрева се отправиха за морската Газ нафта каса
360,—
нуа н Марсилия ва днес, който ще вува на стопанското изложение, кое градина, кждето вжрху бюстовете
„
„ тенекия
170'—
равтовари 110 тона сапун, кожи и то обществото на' народите урежда на Ботев и Левски положиха венци ' „
„ в варели .}, литр
6'20
17'65
манифактура, а след това ще от- през октомври в Лондон. Ще бждат от живи цветя. Там г. Юрдан Чкат Лек бензин
1420
плува sa Кюстендла и Дтяава
изложени образци от зжрнени храни ров и В. Ив. Василев с збити хуба- Тежжк „
rtJ
3-20
"
тютюни, розово масло, персийски ви речи описаха значението на днеш- Газол необез.
Парахода „Жак Фрисине", идящ килими, дамски дрехи от местен ния ден, след което манифестацията Минерално масло I кач. 1 кгр. 11.12—
от Дунава, се очая«а за диес, за копринен плат с бжлгарски шевици се отправи за градската градина, Локомот.
14-—
кждето
бе
закрита.
Вечерта
се
даде
Регал
0
и
бродерии
и
разни
минерали.
да натовари 500 кае:» яйца, 12 т.
16-—
градинско увеселение, п р и х о д а
. „ 00
В Либрец (Райхенбург — Чехосло който е за пострадалите Битолчани. ' „ 000
кожа и други стоки.
18-—
вашко) се открива от 12 до 20 Ав
16-50
Явтомоб. масло
густ Ш международен мострен па
Агенция „Бр. Трояно*.
17-50
Цилиндрово 0
наир. Посетителите 'ще се ползват
Варнейсна
стокова
борса.
18-50
,
• •
°0
Парахода „Агнета Парк" се с 7 5 % намаление.
12-—
Катран
очаква да пристигне кжм 8-—9 того
Варна, 4 август 1922 год.
14-—
Грес
1
1
1
кач.
Розов цвет от тазгодишната ре
идящ направо от Ротердам в Хам
23*50
Парафин
i
Положението.
Вжршидбата
е
вече
колта в казанлжшко е набрано 5
бург с 200 тона железария, кожа, милиона кгр., от което е добито в своя разгар, която се извжршва Тамиян бял екстра
8575'*
стаклария и др, стоки.
»
71
*
2000 кгр, розово масло.
при благоприятно време.

Движение на параходите

дашшюшшшмшцтдвяяшюи

След разтоварването си заминава
па Кюстенджа, Браила и Дунава,
ва кждето приема стоки.

- ВАРНА
За телеграми: КР. ПЕТКОВ

Телефон J * 154

Тжрговия с всички видове »жрнеии храни,
варива, брашна и трици*

ОТДЕЛ

wwmwom

на зжрнени храни и др. за чужда сметка.

За телетрвми „ВУЛКАН"

Телефон № 110.

ЧУГУНЕНИ ТЕГЛА %£££ i°°iffi ToZ^ 5
ПУРНЙ N 5, 6, 7, и 8
*
ЛОПАТИ'и ЛЙЗГАРН
САЧ0ВЕ и ВРЖШНЩИ
ПОДКОВИ волски е 4, 5 и 6 дупки
(тучове), с к а р и и
ЧУГУНЕНИ ПЛОЧИ за печки
крака в
О
ЛОПАТКИ ЗА ВЖГЛЙЩА
а
ПАНТИ « КЮШЕЛИЦИ.
X

л

Ч

(Е Г И ПЕТ)
"ОР-ЙЕ^ЕЗГОВОЦ - к о м и с и о н е р
(тдрговена кжща основана праз 1908 год.)
ПТОЕ№Й ДА ПРЕДСТАВЛЯВА

бллгарски тжрговски кдщи при скромна комисиоиа sa «сипаи
видове стоки, предимно: БРАШНА, ХРАНИ, ТЮТЮН, НАШКАВ1Л,
ДДРВЕНИ ВЛГЛИЩА и др.
ДОСТавЯ и а най-и!»осни цени и условна всипня Египвтекя
и Индийски стоки, като: ТОРБИ калнутски, ОРИЗ, Египвтсии
Рангунски, Сиамски, и Сайгуиски, СУ CAM,
™f£?!
морска Портсаидска, ЧЕР ПИПЕР, ПАМУЧНИ МАСЛА м др.

За писма: El. Mochonoff — Alexandria
X
В. Р. № 884.
Варна.
Справка и зефваенции при Никола Лавчивв

За телеграми: Napred Alexandrie.

ЮТЮ Т. ЛУЛЧЕВ & ИВ. НИКОЛОВ—ВАРНА^
За телеграми ЛУЛЧЕВ.

Телефон № 180.

Разполагат с спедните готови

рояир

стоки:

М А С Л А ДЖРВЕНИ, ПАМУЧНИ и „ С О Я "
ОрИЗ Рангун в о д а КАУСТИК НА ПАРЧЕТА.

Калай и ДОиШадлф

НА БУЦИ.

Л а м а р и н а ГАЛВАНИЗИРАНА

АНГЛИЙСКА

ДЖАМОВЕ БЕПГИЙСКИ всички размери.
#УШк^«ам>о»иаЕюядв1а«дгжздаи1

БМГАМА БАНКА
за международна тжрговия

БЕЗИМЕННО АКЦИОНЕРНО

Д-СТВО

Капитал напжлно внесен 22,000,000 лева

Централи София. - Клонове: Ванна, Русе, Пловдив, Хасково и ЙУПНИШ
Банка иа Дто: „(Уединените Тютюневи Фабрики" — София
Участвуват: Credit Framjais, Paris, Caisse Commerciale & Industrielle de
Pari», Paris и Credit Fonder du Brfeil et de l'Amerique du Sud, Paris.
Извжршва всекакви банкови операции: ' •
Приема влогове — срочни и безрочни по най-лпберални условия
по текущи сметки, спеет, книжки иди срочни свидетелства. Извжршва
всякакви преводи ва вж.трешноета и странство при най-ивносни
услови. Инкасира всякакви вземания в вдътрешноста и странство.
Снонтира портфейл тжрговски. Прави аванси срещу стоки т*рг.
портфейл, книжа и срещу лични гарацции. Купува и продава
ценни книжа и чуяеди валути.

Телегр. адрес „ИНТЕРВАНК- Варна-Телефон №300.
\

шт/тяхгхчтитктигааа

алканека Банка
СОФИЯ.
Капитал

За т«л«грами: БЯЛКЛНВЯНК.

" • • а

20,000,000

Creditbank, Budapest.
, '
Централно седалище в СосЬия
Клонове: БУРГАС, ПЛОВДИВ, ПЛЕВЕН, ВИЛИВ ВАРНА и РГСК.
Кореспонденти в всичките П 0 ва^и
^
f^i**

Извжршва всекакви финансови, банкови и
борсови операция. Финансира индустриални
и тжрговски предприятия. Притежава най^модерно инсталирани огнеупорни касетки.

