относящи се до вестника, се изпращат
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Петко Ст. Здребечкои
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.ОРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО Ш ВАРНЕНСКИТЕ ТЖРГОВЦИ
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1ЛГЖЧ ни сед ГРЛЩКОТО
1о дойдо о екетрепна бтфзпыа.
- много по скоро отколко! о се очакиашо и в размери, , онто пикой ис
предполагаш,}. Вестниците, одни ye
пели да отбележат емонлвцието н а ,
гржцкия главнОкомандующ и заме
сгпането йу от геиерая Трикуиио
коПто не сварил още дц со иопаридвА. на новоиазначенпето си п
да раэпрати до всичките части прокзгййцшгга ои и^тедеграфжт пи
йявеегяви, чо той е вече в плен,
;ао.дл1оГ:огцелая си щаб.- -; ..-.•-•. '
Право да си кажем, че колкото
и '."долно миеншз да имахма т ге
ронзма иа юяшято он саседи, все
паи ннкога не допущахме, че техна
nv добре екпппрана армия, която е
тжй усилен ход маршпруваще из
Анадола в пачплото на войната и
която зарешстрира значителни у с 
пехи, наиоследжк така скоро ее о
деиоразийирала а разекааала, чо
тжй бу.рио и беиечав'но да капиту
лира пред „ижлчнщата* па Кемала!
Ние все още допущахме и вервахме, че потомците на славний
Леонида, на които ежглашението
вжвлагаше толкова големи надажди,
като гя натовари о непосилна за
тех задача, ако оа загубили оио
собноегта-да предприемат сами една
мощна, атака, то все о щ е що да
разполагат ожо еилм и що. с а в о к стояние да проявит 'одйп цроджджителей и ежкругаптелен. за про
тивника оц отпор. Ние никога пе
можехме да предполагаме, не, до-'
като статияiа ни j,Внимание", на
печатана в ; последния брой на пе

;^гуи№:и^1мзпзд^^^

РЕДАКЦИЯТА и АДМИНИСТРАЦИЯ
се помещават в печатницата Д. ТОДОРОВ
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Заявлението на некой от подагеножбнт/ш непосредственно зашчнци
тите
и агентите, че правили срав
нашито граници и бждаще и там
нително
малко работа, та прихода
мат «нкакви права над нея, но на да прояви своята сила, ловкост и lis посрещал техната издржжка, е
които съглашението бегао к л . н о - умение защото, в противецслууай, ежвсем неоснователно. Те требва да
жило голяма историческа задача? при другите, тая му щ е бжде една- се стремят да вжршат повече рабо
Щ е забравяме ли нио, чо от от най големите а пай-тежките от та, а ако туй не успеват да сторят,
могат» заедно с агентската си да
Тракия прокудени 2 0 0 , 0 0 0 наши говорноети.
правят и друга работа, за да могат
с к ш ш охнародници, на които имо
,ш задоволяват разходите си, защо
•£>' нито е право, нито е некой длжтите. со заграбиха по най хуиски
;*еи
само срещу пристигащите 2 — 3
начин, скитат по четирите краища
Парахода
годишно да им обезпечава
па царстаою в иаи-окаппо положе
нздржжката.
Ето един вжпрос по който ие би
ипе, тешещи в,т.рху д.ържавшш ваше
да се вдигне толкова шум,
бюзжет и вжрху своите близки, ча нито пжк'да се хаби излишно мас
кат да ее вжзв,т.рнат но еонтс ог тило. З а правилното му разрешение.
:
нища и да добият правша над па- потребна беше повечко добра воля.
Касае се до една минимална отстъп
грабените им имоти ?
от страна на г. г. агентите, за !.' г А КОМУНИСТИТЕ.
Не о ли н а ш джлг п време ви ка
изравняването плащаното в Бургас
соко да заявим, чо до когато тия Дисоарко с-Tic туи' плащано в Вар Ь •
нещастници не бждат пжзвяриати на, за да се отстранят аномалиите, •V Както своевременно се оповести,
^оклонийите на болшевизма и до
по евоите огнища п до когато не сжздавани от сжществующата раз машни
псета на Стамболийски, на 2
лика.
им бждат вжзвжрнатя звграбоните
i'oro пролели невинна гражданска
И
ако
г
да
агентите
проявеха
тая
пмоти, до тогава нито мир е вжз добра, воля . те щеха да спечелят |]ржв в гр. Габрово. Понеже нахалНИТО
USK
MOJKOII на Балканите
симпатиите на варненските тжргов- |гвото и провокациите па комуни
може
да
езжрже
ци, без да накжрият в голяма сте стите минаха веек ква граница и са
Болгария ще
бюджета
си
За
пен своите, тжй като и след отстжп- новече петжрпими, габровските граж
двата края на
ката поискана от смесената комисия, дани, за да турят край на тия пре
щото н колкото и аабптачено сж- да
се плаща диебаркото.по 119 лева дизвикателства и вземат всички мерстояние да се намира страната ни, на тон, последното е презадоволи- р г з а своята пжлна о х р а н а сви
ннй пе можем да нахвжрлпм бе телно платено и достатъчно вжзна- рали общеграждански митинг на 3
|ого, в който е взета следната режанците вжн от границите си, нито граждава право и труд на г. г. аген \(i.1U)W4l.
- •
' ' - • * • •
тите.
пжк можем да ги оставим да уми
Протестира громко и енергично
Ние ^намираме ежвсем за неумест |:рещу вулгарните разбойници и урат гладни ii.o улиците.
но гдето господа агентите свжрвват 5ИЙЦИ.--' - •'•
Заедно о туй време и джяг е на вжпроеа за отстжпката от техна
Предупреждава властта, и комуни
нашето правителство да настои за страна еже отстжпка в техна пол стите, че приема откритата от тех
немедленною давано на Бжлгария за от страна на работниците, яащо- |1;жрвавэ борба, снемайки от себе си
излаз на. Бедо-море, за да може то в'такжв случай излиза, че отстъп !1кекаква отговорност и заявява, че
Гоорво. ще n'vtnatm вескою
последната да влезе в" непоерод- ката, която те ще направят, щ е - е :3юдо.1юонв.1
* отстжпка изтржгната от работниците, Ш« местото му,, щом властта не иска
отвени нржзки еже всички източни отколкото отстжпка на самите rqeno- Ща гтори то.а
."'•'*•'
и; западноевропейски иазари — пра . да" агентите. Така поставен вжпроеа, Ц Кани гражданството кжм мобили
но иризиато ней от всички, по много естествено, мжчно ще даде з а ц и я и организиране; за да бждат
исканите резултати, защото работ з|Ьмазани всички противонародни посжщеотвующе оамо па книга.
ниците не лесно ще се сжгласят от |пжлзповения и осиг/рени свещените
,Д«. Време е и дори крайно вре- стжпката
да мине за техна сметка. |рвободи на габровци и Бжлгария.
ыв е всичко туй по-скоро*да се Пжк най-после, ако от работниците It О'нвям'tiC'vGttt. и решителен бойкот

нашите нощи, да ошгне де абона ' А л а за наше и на всички бе
тите ни, г л щ к а т а армия, що бждв жанци нещастие ще требва п п ; да
нцижзно разгромепа и че гржцката се" запитаме:
новина н тжрговска*'флота "не ще '. Бжлгария има т • днес прави
имат време да смогнат натоварва телство, ,което да с е . вжлнува от
нето й, за да предвардяг нейното общонародните ни идеали, което да
нжлно пленя нане.
следи какво му повелява момента,
Токова екотреино поражение, тод- което да стоп всякога бутно па
код.а .бжрз погром на цола една поста on'i
армия, историята за пжрви ижт
На тоя вжироо, о приекжрбне
отболезва. То далеч надмина по
ще требва решително да о п о в о
зора на нашето Добро поле, кж
рпме: н е ! :
дето измената е играела пжрвоото ;
Всеки, кой го с най-големо вни
пенна рол Разгрома на гржцката мание следи ежедневната преса,
армия, вжрху който ний но искаме особенно официозната, се е на«
да олораствунаме. 0 факт, та не нжлно убедил, че ежбитияга в Ана
локаме е него повече да со зани
дола, ако и да ни изправя г пред
маваме Н а е той повече не ни ни най еждбопесни моменти, занима
череоува, защото за нао нанеьа-- ват нашата преса и управници до
.raxivе оамо н б ж р а и н п т а - т не и толкова, до .колкото тия ежбнтия
в резултата на иапажетк-то П и й могат да св региотрврат като обикно
бехмо.убедени, че безпределната ла воини произшествия, а главните
комия, която подхлъзна гжрцито грижи на правителството, които иода дирят повече земи и слава в глжшат всичкото му внимание, са
необятните пространства « а Ана насочени вжрху ежбранието на бло
дола. щ е им костува ие само загу ка, свикано на . 17 того в гр В .
бата па ушито, но и. на главите, Тжрново!
ttJMV'eaMO* малко повечко сме надце ' Нещо покече: ако се верен на
нявали .,технита, сила.
официоза и неговите опашки, праСлед станалото вече нае.интере вигелс!вото обявява за еж щото ме
сува новоежчдалото ее положение, сто и време оранжево ежбранио и
което открива богата переспектива о готово да хвжрли страната в
и за тракийци и за Бжлгария. На междуособици само и саио да не
правителството па Бжлгария .пред би нещо да пзпустне властта из
стои да прояви и ловкост и умо рацете с и !
ние за да използува наижлно щаЩ о м това се вжршп в такива
е ш п ш т е ежвиадония, които никои еждбоноенн минути, когато пожара
не предполагаше, 'чо що дойдат т а
от Анадола бжрзо крачи кжм на
кова скоро и толкова благоприятни. шита южна граница, когато никой
Апторите на Сепжрекии договор оа не знае какво може да ни донесе
н а а ж ш о ежкрушени. Поражението утрешния ден, на е ли туй найна гржцката армия ьааесе нораже силното доказателство, че днешното
ниа и фаяокр на техните велики пла
наше правителство не е нито о
ново, защото войнчшкиге щикове умжт ои, ни го с главата оп?
н е ' М у с гафа Кемала, заодно о пора
По пжтрешнпте борби й шап •
жението па гржцката армия раа- т*:ки до сега то даде доататжчно
кжсаха .и клаузите на Севжрския доказателотва, тжй че всички по
договор и го иревжрнаха на парче знаваме неговата сила и сносибност,
та^ежасем о излишно да ги про
хартия.
явява
наново вжв времена като
Да. O r днес на-атжк всички що
днешните,
нреетанат да говорят нивечо ад
Ако, обаче, правителството вир
Анадола, над който турската сила
ва,
че е достаточно мощно, както
вдаетанови нацело турското право,
обича
да се представлява, то не
а.-ще има да се занимават отчасти
кжм
В
.
Тжрново трябва да обрже вжпроеа за проливите и главно
ща
своя
поглед, нито пжк е време
о бждащето иа Тракия.
за
там
да
мобилизира своята сила.
Е, добре, щом ю н » о така, какво
То
е
дажжно
да насочи своя ум
предстои да нравим ние, благаи
внимание
единственно
и изклю
рите, на конто Тракпя се отне но
чително
саио
вжрху
ежбншята
в
такжв неепрапедлнв начин и со
Анадола,
които
се
иревржщат
в
даде в ржцето.па ония, които не-
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lj за големи тжрговски
но ! 50 лв; и», чм.; 2) за
официални 1 "80 лв. ко,
сч. Приставаш по един
лец ни дума. D хроника
та по 8 лв. на ред; тжрговски циркуляри 200.
За годявкии венчални 50
лепа н некролози 100 лв.
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Телефон № 71
**
Телеграми Теневи
КАФЕТА,' КАЛАЙ англ. кач., „агне", МАСЛА дървени Айвалийско,
Метелинско и памучно, МАСЛИНИ Волзс.разни качества ЛЕМОНОВА
сол кристал, СОДА к а у с т и к Англ- 70 72 60 62 варели от 50 кгр.
СИН КАМТгЖ 98 99, СТИПЦА, ЗАЧКА, КАЛОФОН, ЧЕР ПИПЕР
Singepour, МАРСИЛСКИ САПУН, ТУРСКИ Гирнтски, МЕСТЕН тип
Марсилски. СВЕЩИ, ЛЕБЛЕБИИ, ЧЕРНА ЛАМАРИНА № 14, 12, 10, 8
ЧЕРНА ЛАМАРИНА дебела 1, Vh, 2. 2 ' 2 м/три. ГЛЛВАНИЗИРАНА
•ЛАМАРИНА № 14, 12, 10 БЯЛО ТЕНЕКЕ 56, 40 и 30 л., ГВОЗДЕИ
всички №-ра I стока, ЦИНК, ПУТРЕЛИ за строеж, ТОРБИ калкута,
ДЖАМОВЕ Белгийски, от най прйчутите фабрики ВЖЖА, ВЖРВИ и КЖНАПИ разни, СИНЯ БОЯ, ПАРАФИН, СОДА БИКАРБО
НАТ, АМБАЛАЖНА ХАРТИЯ, ЧАЙ и др.

За сезона ни пристигат сеянакви колошшни отони
Д е н и i40x-3:x-t"yr>eia:,x,]Eari--3-,
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TPAI1011OPHA КЛ\ЩА-—ВАРПА
'
Ул. -„Цариградски" •
*.,.*
Т е л е ф о н .V: 168
Агеитури: СОФИЯ, ПЛОВДИВ, РУСЕ, БУРГАС, ЛОМ
и ДОНРПЧ (Ромжния)
1!;5ВЖГШВА : ксиакик м,т|<епл1!1 и межхунариик 1\маеао'ггл и ОИМ1Ш!ЛШ1Я '.>аьежда спщиалпо стдол по НЗПГ'СА иа ижршмп храчи, г.оян. яйц», 1]ыд.лна])сгп, жшютввскп njiOB шедеяил н АР
иI влага гай 1,'.|пиии яама, х'излко, к.-иа, такси н н.тьршьа формати стято по Д*н•i'j атя in Дртчите', гред янтшщакг и га-ага .I-.K.) И fUpiio. Спсдиалка яп лпоса нмл
гевермпото прсдсгаяитслство на иеждун.р'дната транспортам, KJ.IHH.

ИСозк:а.1з:х-з[
ьгзржзЕте» к С о . Вртют (Германия)
1

с HJoiMi-cj ХЛМ11УРГ.' БЕРЛИН. ЛОНДОН." КРФТР'Г, liPEMKI'XA'PKH и агеитури :
Ы'КОД'АУ, ДРК-)ДЕН, П1ЕМИПЦ, ЛАЙ Щ11Г, ФРАНКФУРТ о/л ВАРНА.'прхащш ПЕ-ШЛАТГШ
*
llCII.VHTB ОФЕРТИ,
*
1—2
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следната ще требва да мине само в 'то не Mtiwe економическн да поддярнса
полза на стоката, с други думи само Споите it «и Бхлшрпя кржшн нрагоче.
Агентура и комисиоиа
в полза, на: консуматора, защото в : Мерките, взети от будното габров
П Р Е Д С Т А В Л Я В А ижрпокилестнешш Ашмш'гски и Германски Фабрики аа:
края на краищата изключително ско гражданство са, поже би, малко
вл;рху неговия гржб лягат всичките закженели, но много уместни и на-"
ЕУ1анифактура. нолониял, торби и ютени ивде^ил,
ложителни, за всекжде в страната,
тежки плащания.
Пак повтаряме, че според нас, г. кждето комунистите са се самозабра
'-••-•'•••
ТКел е з а р . и . я :
г. агентите в собствен интерес джл- вили.
жаха полюбовно да се сжгласят на '; .Щом като комунистическата пар
М А Ш И Н И : индустриални и зе.мледелски МАСЛА и МАШ1Ш1И яа
никаква сметка ,и не
тая отстжпка понеже както от ан тия, не джржи
. нидусцчшпи ц«ли и др.
кетната комисия назначена от ми пробира : средстаата срещу своите
Доставки
при жш-нннск'пи цени и условия,
нистра на железниците още през противници; -щом като отива до там
да
тжрпи
и
насърчава
устройвани
1921 год- и от сметката изчисление
за диебаркото, която дружеството пладнешки засади на ненавистните
. на комисионерите - най-близките и им буржуа; щом техни хора започ
най-основно познаващи работата — наха да се рцжрзостявят и безпри
правят в молбата си до тжрговската чинно да нападат мирни граждански
ни камара, се вижда много добре . ежбрания и проливат невинна кржв,
какво се изразходва от тех и какво какжвто бе случаят вгр. Дупница, на
Ж е л е з а р и я на е д р о . На телеграми: Каваяов & Гязурков.
им остава, и че туй което им ос буржуазията не остава друг пжт,
В депозит разполагат с:
тава не е малко,.та ежвсем неумест освен да приеме хвърлената ръкави
.швши- шани, Ш чившнтй-чекберлици-ишйцн.
но е гдето спора се отнеса толкова ца и им отговори със същите мерки.
:
далече.
Досегашната индеферентнос и мир
Ы4ЬУП.
ШИОНАЦН и ;i.p. ксичкп размери.
Досежно вжпроежт, който .,Орга- но джржане на буржуазиятата праве
Л А М А Р И Н А : Чзз ; <а английска Д: 8, 10, 12 и 11 и • •
нжт на Общите-Бжлгарски Тжргов- ше комунистите по-дързостни и стржГАЛЗДНйЗИРАНА Ж 12 и 13.
ско-Индустриални Интереси" (!) — в. внн, защото бездействието й взема
.
Л о п а т и , Л и з г я р и , Цинк Л- 8, 9, ! о и 12.
„Тжрг.ов.-Промишнена Защита" тжй ха за слабост.. •.
:
,3а постигане свои пъклени це
усжрдно повдига в полза на г. аген
« И С - Л С 1 И и Е « . Н КАСИ М А Р К А НОЛДЕ -» ХЮТЕ.
тите, по отношение на разпореж ли и да оправдаят лозунга колкото
дането на г. министра на финансите по зле толкова по-до5ре дервишите
БОР машин». НАНО0А1НИ, МЕНГеМЕТА ВйНТОРЕЗНИ, д«скн за ост::, ВРАВЙ,
щото Тжрговската Камара да сме-" от Шарения мост не джржат сметка
ФРАЙБ0РИ, НИТОВЕ, ПАНТИ, АНГРОПАТИ, ПУРУИИ за наруци,
нява коносаментите, е вжпрос ежв дори и тогава, когато има да се ув
" В01Р1НИ нумера, ДУХАЛА всични голо«иии.
сем друг и ако тая му постжпка е редят интересите повече на самите
НА IIAvTHMAT: Г В О З Д Е Й ILYwUIA СНЕСИФИКАЦИЯ,
незаконна, произволна и пр. за нея техни поклоници.
j
iiivpvini н др. иг. пай «чшоепи цени
1 —Я Щ
самия министр ще отговаря, ала ний •Проследете до сега обявяваните
ще отбележим само, че тя е послед стачки и ще видите че там, кждето
вала след категорическия отказ на комунистите еж успели да привле
г. г. агентите да са сжгласят с опре кат работничеството на страната си,
деленото от него : дисбарко,
там кждето еж се наложили да ста
Заслужава ли -да питаме ревно нат, негови водачи, там стачките еж ФАБРИКА
ВАРНА
стната „Защита" защо тя плаче, че най-обикновенни и чести, защото се
параходните агенти щели да бждат обявяват, где требва и где нетребва
Телефон КЕ 110.
За телетрвми „ВУЛКАН"
изнудени (бр. 501) и пр и че г. Ми и в много случаи еж лишени от ико
грамове от 100 гр до 50 клгр.
нистр на Пристанищата по с-юи- г.г,- номически характер, защото пе поЧУГУИЕНи ТЕГЛА маркирани за 1922 г#дипа.
o6jin:>HrniiH (к н ) изкастрил тарифа добренетозаплатата на работниците
та на комисията и изравнил диебар е.преката и главна цел, а господству
ПУРЙЙ Ко 5. 6, 7. и 8
кото на Варна с това на Бургас? ва партийно комунистическата, на
(бр. 592). Види се тоя начин.на пи която работниците с ъ превжрнати в
ЛОПАТИ и ЛИЗГАРИ
сане и защита става защото „Защи безропотни послушници ?
тата" извънредно много скжпи ин
Има ли . нужда да се спираме и
САЧ0ВЕ и ВР/ДШНИЦЙ
тересите на Варна, за които тя в изтъкваме колко вредни, колко па
няколко броя наред с кжрвави ежл- костни еж стачките, както за всеко
ПОДКОВИ водски с 4, 5 и б дупки
зи ридае.
предприятие така и за самите ра
крака е
(ту
Кари
Ний казваме, че е намесата си да ботници, щом се обявят безпричин % ЧУГУНЕНИ ПЛОЧИ
3Гпечки
изравни дизбаркото на Варна с туй но и безогледно.
Ала комунистите за сега съ станали
ЛОПАТИ!! ЗА ВЖГЛИЩА
на Бургас г. г. Министра е извжршил
едно похвално дело, защото той е много по-нахални, джрзостни и пре
побжрзал да корегира една голема дизвикателни, защото зад гжрба си
допустната от комисията грешка, чувствуват негласната подкрепа иа
ТЕЛ бодлива галванизирана.
грешка, която сжзцаде такива, ано дружбашката- камарила, която след
малии помежчу разотите иа Бургас като загуби подржжката на измаме
ната с надеждата си широка народ $
и тия на Варна.
И ако ний по втчпроса не сматах- на, маса, а в последствие и тая на
ме за нуждио да вземем страна, то своите най-близки приятели, в стрем
ва правихме с надеждата, че г. г. лението си да заджржи на всека
Телефон № 2262
агентите ще отстжпят сами и ч е н е цена за по-джлго врече властта, не
ще се противопоставят, за да се подбира средствата и е прибегнала
Премести контората си В СОБСТВЕННОЕ СИ здание на
«о
разраства последния до източен въ - до сътрудничеството иа факирите
прос, о щ е повече, че измежду тех от Шарения мост, като прави всич
п л о щ а д ..Ся а е й к о з " № 6,
имаше наклонни да сторят тая спра ко вжзможно да ги има на страната'
гдето >ткри и
ведлива отстжпка, но поради коле си в обявения от пея кжрвав фронт,
склпя
нп
мпн:
i ;>ЯКТУРНИ СТОКИ.
гиална солидарносг вжрвят още с на умразния й, и зле ненавижцап
в:
-DawfMnwum—витт"
N . "•"••»" жил шт;-~я
Черен блок.
другите.

ЕЗА:

I

пд'нтн - кюшклици.

:0. Тодоров—София

Н.ека знаят всички загубили ума
си политици, които в своята само
забрава поставят мирното граждан
ство извжн законите на страната,
че всеко тжрпвние има своя крап и
че за своята ^самозащита, то, граж
данството, ще се види принудено да
потжрси сжответните средства, като
то следва примера на габровци и
сливенци, които пжрви издигнаха
знамето за гражданска самозащита
Симпатична е постжпката на габ
ровци гдето те, заедно с другите
мерки в борбата, препоржчват да не
се тжргува от магазини, работилни
ци, дюгени, кржчми и пр. чийто
стопани еж комунисти, а заедно с
туй и пжлен байкот на всички зловредни вестници, разсадници на найголемия разврат и корупция, които
еж далеч от всекпква общественна
добродетел и еж станали най-низки
поклонници само на тесно партий
ни и_ лично егоистични интереси.
Защото нека си го признаем, найголемата материална подкрепа на
всички дружбашки и комунистиче
ски издания, поникнали тжй много
бройно в страната, както и на пакосната желта преса се дава от
самите тжрговци и индустриалци и
то главно от ония, които всякога
повече мислят охраната на схоито
лични отколкото на общите тжрговски и индустриални интереси. Из
лишно е да подчертаваме, че всич
ки тжрговци, индустриалци, па дори
и занаятчии, които еднакво страдат
от лудориите на дружбаши и кому
нисти, ще требва да се самоопомнят и тржгнат по единствения за
тях пжт, пжт който габровци и сли
венци открито в<!че сочат.
На бодлива круша тржнлив пржт,
а на вжлчко месо кучешки зжб се
сочат, като главен цяр според ста
рата бжлгарска поговорка.
Но като имаме предвид, че пора
ди тежките рани, получени от вой
ната и след нея, Бжлгария се нуж
дае от мир и спокойствие, единствен
но чрез които ще може се излезе
от сегашното забатачено положение
и главно че днешните еждбоиосни
моменти, повелително налагат вжтрешен мир и разбирателство,
правим последен апел кжм кому
нисти и дружбаши, ако у тех има
още капка ежвест и милост кжм
родна.страна, да престанат еже свои
те провокации и даджт вжзможност
всички сили и средства да бждат на
сочени за благото на Бжлгария и
само за Бжлгария.
Дано поне тоя пжт бждем добре
чути и разбрани.

Движение на параходите

Пар. „Dromore", идяш от Ливерпул се очакяа кжм 20 того с 210 т.
разнородна ссока.
Пар. „Ionia" се очаква да пристигне
идящ от Хамбург кжм 25-й того с
неизвестно количество стока.
Пар. „Vadarnore" бивш „Wingate"
се очасва да пристигне, идящ от Ливерпул кжм 25 того с 150 тона раз
нородна стока.

Агенция гЛогД Тьиесгкко'.
Пар. „Куиелеринора" св очаква
идрщ от Цариград за утре, за да на
товари 200 тона тютюн, пашкули и
яйца за Италия.

Стачната в кожарските фабрики в
Габрово, за която комунистите вдиraj голем шум, спорен специалната
разглиса на кожарския еснаф, се
поддържала само от .72 работника,
понеже» в кожарските фабрики ра
ботили 106 собстеиици и 157 работ
ници.

Согласно нареждането на Центра
Пар. „Челио" се очаква идящ 6т лата на Бжлг. Нар. Банка, в послед
Триест, Венеция, Бриндизи, Пирей, ната от 15-й того се правят големи
Цариград за 17 того с 150 тона ма-. ежкращения в службата по изпла
нифактура от Италия и на 18 того щането телеграфическите преводи.
ще отплува за Дунава.
Преводите ще се изплащат от банката
Пар. „Грац,, се очаква идящ от веднага при получаването телегра
Дунава, за 18 того е неизвестно ко мата, а не както беше до сега след
личество стока. Щ е отплува на 19 записването по кордепондентските
гого за Цариград, Пирей, Бриндизи, книги.
Венеция и Триест.
От Бургас е изпратена делегация
в столицата, натоварена да изложи
пред надлежните места нуждите на
Бургаския порт и града и настоява
за удовлетворението им.

potstsl(a

Лични. В града ни неколко дни
престоя г-н Зингер член от тжрговско индустриалната фирма Добертин & Со — Хамбург, Берлин и Ви
ена, който твжрде усжрдно проучи
варненската пияца от работата на
която е останал твжрде доволен.
Г-н Зингер е в намерение в ско
ро време да тури начало на посто
янна работа в тукашната пияца.
Дирекцията на Министерството на
Обществените сгради и Благоустойството е телеграма от 7 того по №
14723 до Варненски Окржжен Ин
женер нарежда да се следи и не се
допуща употреблението на чужде
странни цименти в частни и общест
вени постройки, докато те не бждат
изпитани.
Работниците от пристанището по
искали увеличение вжрху приста
нищните такси- По тоя случай, зав
чера в камарата се ежетоя ежбрание,
което разгледа искането -им. Мол
бата на работниците е оставена без
последствие, защото им «е обжрна
най-сериозно внимание, че бургаски
те работници работят при по-низки
такси и no-скоро би требвало да
последва намаление на тукашните,
а не увеличение, защото тарифата
в Варна в никой случай не бива да
превишава тая на Бургас.

В Белоградчин е основано с капи
тал 2,000,000 лева „Акционерно"
Д-ро «ултурни .мероприятия по зем"леделието, водите и горите," целта
Агенция на §мйгяр*-~Т/п*1ттона което е да експлоатира всички
^^^^^---Лйраходно Д во
земни богатства, устройство на ин
дустриални заведения, образуване
Параходи „Варна" замина вчера на кооперативно сдружения и пр.
за Цариград през Бургас натоварен
от тук с около 800 тона зжрнени
Законопроект по труда. В министер
храни.
ството на тжрговията и труда се
готви законопроект за работниче
Парахода „Цар Фердинанд" се ските професионални сдружения. В
поправи и на 19 того заема наново законопроекта се1 признава правото
рейса си.
на работниците да се коалират за
Парахода „Бжлгария" се очаква да защита на интересите си и да во
пристигнала утре идящ от Цари дят борба чрез стачки за подобре
град прёзТэургас с колониялни стоки. ние своето положение.
Кореспондент»! на Варненската
Парахода „Кирил" се очаква за
камара
от
гАнверс
днес идящ от Цариград е неизве тжрговска
ежобщава:
стно тона.
Анверс, 1 септември 1922 год
Парахода „София" се поправи и
Житният пазар през изтеклата сед
почна наново своята крайбрежна мица, вследствие на постоянното по
служба.
нижение в цените на житата в Се
верна Америка бе доста слаб. Пос
Агенция „Сврвици Мараткми".
ледното от крупно значение изве
Очакват се кжм горната седмица стие е стачката на железничарите
. параходите „Helene" с 775 тона в Сжединените Щати. [Канада с ху
разнородна стока и „Mont Blan" с бавата си реколта сжперничи на Сжа
неизвестно тона идящи от Хамбург динените Щати. Изчисляват-, че две
те тия страни ще пласират на па
и парахода „Scrivia'- от Генуа.
заря 1000 милиона бушела (един буАгенция Д . Пайнурич."
шел е равен на 36368 милиона литри).
В Аржентина реколтата вследст
Парахода „Тритвн" се очаква да вие на джждовете е добра. Перспек
пристигне кжм 21 того идящ от Ам тивите за тая в Австралия еж сжщо
стердам с около 50 тона разнородна задоволителни. В Русия сжщо ре
стока. Сжщия приема стока за хо- колтата е благоприятна. Според еланските пристанища.
дин доклад на ежветското мини
стерство на земледелието тая годи
Агенция.„Бр. Раделия".
на южните губернии ще разполагат
Парахода „Фатерланд" пристигна с 15 милиона фунта пшеница. В
на 13 того идящ от Хамбург и раз Германия производството на ржжта
товари 300 тона разнородна стока. е по-добро от това на миналата годи
Отплува за Дунава на 14 того.
на. Реколтите в Ромжния, Югославия
еж сжщо добри, според сведенията
Парахода „Мармара" пристигна получени от там.
на 15 того идящ от Цариград, за да
Приблизителния сток на житото
натовари 700 тона зжрнени храни и брашното (считано като жито) в
за Бремен. Приема стока за герман цела Европа, за последната и пред
ските пристанища за кждето ще от последна седмица и последната
плува след натоварването им.
година еж:
Парахода „Евгения" под гржцко Англия 1,642,000 1,633,000 2,085,000
знаме идящ от Гжрция пристигна нд Континента 2463000 2459000 4027000
15 того за да натовари от Варна и По заповед 1019000 1303000 1221000
Бургас 3000 тона зжрнени храни за Всичко 5,064,000 5,395,000 7333000
Анверс. Пшеница:
Пазаржт е
гржцките пристанища за кждето
приема стоки. След натоварването сравнително спокоен. Сметат за Ан
верс сега стоките „сиф."
им вржща се обратно.
Царевица: Стокжт от тоя арти
Агенция :,Д»рони — Раделия."
кул в нашето пристанище намалява.
Ечмик: Новата реколта е закжсПарахода „Жак Фресине" се очак
нела
в страните, кждето се произ
ва.идящ от Дунава за 2 3 - 2 4 з а д а
товари стоки за Цариград и Марси вежда ечмик От миналата година е
останал известен сток и продаване
лия.
то му се затруднява.
Ржж: Положението на тоя арти
Агенция ,.Братя Золас"
кул е неизменено, тжреенето малко.
Парахода „Vosbergen" идящ от Реколтата и в Канада и Сжедине
Хамбург, Анверс и Смирна, пристиг ните Щати е добра.
на на 14 того с 145 тона разнород
Овес: Предлаганията от Канада и
на стока. Отплува обратно на 15 Сжединените Щати повлияха добре
того за Кюстенджа.
вжрху тукашния пазар.
Препечатването е позволено само с
цитат „Бдлгарсни Стопаксни Веотнин"

Явление на време го. Свиленград
ските тжрговци се оплакват, че на
чалника на телефоно-пощенската им
станция наредил щото пощата от
гарата да св пренася в града само
три пжти седмично.
По пжтя, из който сме тржгнали^
какво друго можем да очакваме?

-Замолени сме да запитаме как е ста
нало, че 15000 конски сухобезеолни
кожи, пристигнали от болшевишка
Русия еж били пропуснати от над
лежните власти без никакви предпа
зителни мерки, когато се знае, че
там вжрлува холера в най широки
размери и нямали опасност по тоя
начин холерата най-лесно и безпре
пятствено да обхване страната ни?

зле компрометирана както изоощо
св казваше.
Пристиганията през последните
дни малко намаляват едно вследст»
вие нарежданията от тук, поради
неопределеното положение на цари
градския пазар и друго вследствие
блоковия ежбор, който ще се от
крий в В. Тжрново на 17 того. Из
вестията от странство почти от всекжде еж. много благоприятни за
световната реколта и идат в значи
телна степен да дадат надежда за
постепенното попжлване на светов
ните запаси, тжй много изчерпани,
поради джлготрайната война, но
те идат сжщевременно да ни под
скажат, че по-големи повишения в
цените на зжрнените храни много
малко могат да се очакват, ако та
кива нам се попаднат, те ще се
джлжат на случайни моменти, било
в близкия нам цариградски пазар,
било в този на болшевишка Русия.
Завчера на"борсата беха изложе
ни : Зимница 7 вагона продадени по
520 лв. стотех кгр. с 5 / 3 чузди при
меси при 75. 7М тегло от Провадия
най-висока цена и 495 лв. при 1 1 / 5
i чузди примеси и 73. 500 тегло от
; Дралфа най-низката.
~
Без
изменение
Боб Va вагон продаден по 525 лв.
100 кгр, в сравнение с последните
продажби спадане 30 лв. на 100 кгр.
Вчера на борсата се продадоха:
Зимница 1 вагон 515 лв. при 8 / 3
чузди примеси и 7б.400 "тегло.
Боб 1 вагон 545 лв.
Фий 7» вагон 510 лв.
Овес '/,' вагон 430 лв.
Ечмин 1 вагон 430 лв.
j Останаха непродадени 2 вагона
{зимница и 2 вагона ечмик поради
предлагани по низки цени.
Днес преди обед двата вагона еч
мик-се иродадаха по 430 лв.

Бойнотжт обявен против комунистите от Габровци е подет и от будните сливенски граждани.
Блоковия комитет в Габрово, за
едно с апела кжм гражданството, е
забранил на всички членове от бло
Варненска пияца.
кираните партии да тжргуват от ма
газини, работилници, дюкяни, кржч ;•
Варна 15 септември 1922 год.
ми и др. чиито стопани еж кому
ИОЛОНКПЛ
нисти, като провинените ще се из i; ~
Захар пеежк кгр.
34-50—35.
ключват от партиите на блока.
бучки
39- -40-Заедно с туй обявили еж бойкот S „
86 • 88'—
на вестниците: „Земледелско знаме", Кафе Екстра Сюпериор
84--„Победа", „Работнически вестник", Касре тип I
26„Соф. Новини", „Утро" и „Дневник". (Ориз тип „Женовсни"
20-—
„
• гL
f » Рангун
26"Консулски. Египетското ни консул- i Ориз Пловдивски
60 --62«ство с рапорта .си от 24 август -?МаслоД.
ежобщава:
Маслини Гемлашки
20-Австралийските брашна спаднаха
„
В а я х „Едри"
27-50
с по една лира на тон на 14 лири
„
Волос „Средни'
22стерлинги: Миналата-и по миналата
„
обикновени
20седмица пристигна доста стока, па Риби хамсии малки варели
и спекулантите, опасявайки се от • „ Хамсия големи варели
*•-•••
разпространените известия за добри
„ Сардели 200 гр. касата2000.-реколти, анулираха на тжржището Сапун „Simligh)".
-J 7Ja£Lnjujt адаж,
своите контракти за по подирни flOj»j12._.. н..: .:..„..._:,

ставки Ъа'брШШГОттёрМа(1сШ^;(^^^ р^^

калжпи 340"'дмГ

те брашна се доставя и продава *. а п
1220-1240— лв. к.
само най финното качество „Gold Сапун Марсилски 350 гр. 1300 л. к,
medal" около 19 лири стерлинги
„ .
„ калжпи 300 grs. 1100—л.к.
тона.
„Калжпи 170 grs.
1240— лв. к.
Цените на кашкавала еж постояни Сапун бел Метелински
36—
и добри. Гжрция реквизирала сире
„ Метелински II
•
32—
нето и кашкавала в Македония за Син камжк
2450
своите войски. Пристигнал от Цари Безир Английски кгр
.'35--.—
град полубалкански кашкавал се Сода каустик 70'72 м в
20*—
продаде по 22 — 23 гроша, чисто
.,
60 62 „ „
19.—
балканският струва 2 — 3 гроша Фитил за ламби Na 5
120.повече.
Боя за обуща „Bulgarin" дуз. 3 7 Джрвеии матраци пристигат и се Рошкови кгр.
101/*-—
продават от 12 — 14 лири хилядата. Канела кгр.
85 90
От тукашната пияца би могло да Чувен кгр.
100-—120' се изнесе за Бжлгария. поради спа Сода за пр. вар 100/1 оа к.
800дание на цените ни, ако отговарят Сода би Карбонат „Полу
иа условията там:
13 месец".
Захар от Ява в двойни човали, Нишаджр калжпи
46тона по 22 лири египетски.
16-Леблебии
Празни НСРИ чоеали по 27е либри Фастжци червени
-33,
единия, -които би послужили за \ Макарони и фидета
17
брашно, 100-тех за 72 — 73 шилинга. Чер пипер „Singapoor"
60
Ето последните цени (24 август) на
65'—
Телишери
ненои продунти:
20.—
I
Червеи пипер
18-—
II
Жито бехари 150 килограма за
9. -Сяра
на
прах
150 — 155 гроша египетски. Жито
1
58*—
индийско 150 килограма за 155 -•• Торби калкута 2 / либ.
- 62.
165 гроша египетски. Жито санди Бахар кгр.
It'-нова реколта 150 килограма за 165 Стипца Германска кгр.
5-50
— 170 гроша египетски. Бакла 150 Сачка (сачик)
146килограма за 180 —• 185 гроша еги Калаи
250"—
петски. Ечмик 120 килограма за 105 Сладжк сакжа
100— 110 гроша египетски, Кукуруз Кжна I мекс
84'140 килограма за 105 — 112 гроша Кжна 122'-египетски. Леща 157 килограма за Рафия
160 — 165 гроша египетски. Браш Джамови Велгийски
40 цола каса
II75j—
t
но пшеничено местно 80 оки за 145
— 170 гроша египетски. Брашно Джам. Чехски 40 цола каса 850 •- 950
кукурузено местно 80 оки за 104 — Лимони Италиянски „Вердели" 330 броя каса
600.
гроша египетски. Картофи кантаржт
Лимонова
кислота
кристална
115(100 либри) 65 ~- 70 гроша египет
обикиовена
115'—
ски. Масло Балади кантаржт 720;
12*50
800 гроша египетски. Сирене Бала Колофон кгр.
ди кантаржт 250 —- 350 гроша еги Тел. гвоздеи в каса 25 кг. 14'50—15
петски. Местни сапуни кантаржт Бланк т. пжр. ст. в вар. 11 —13.—
175 — 180 гроша египетски. Яйца Вжжа Итал. р.. Ка-ра кгр. 45--50.-хилядата 240 — 270 гроша египет. Вжжа И. № Va вжрви кгр. 75—95.—
Вжрви Германски за царвули
40 в топ от 1 кгр.
—95.—
Канап И. раз. Ка-ра кгр. 90—200.—
—75
Вжжа Итал. т/я —••",.
8
—65
„
/«
3
Варна, 15 септември 1922 год. '
58—62
Вжжа ержбеки I кач.
45—55
„
„ И кач.
Положението. Вжршидбата макар
v
250 ~ 300
да е вече привжршена, ала полски Конци № 26 - -32
120-250
те работи все още са в своя разгар Канап Италиянски
и при все туй пристиганията в Варна Канап Сржбски
•80—150
са за времето си твжрде задоволи Каменна сол Итал. 100 кгр .
260телни. До днес са пристигнали:
Морска сол руска
380.—
—'—
Зимница 165 вагона, царевица 12 в.; Морска Анхиалска „ „
305. боб 187 вагона, ечиин 96 вагона, овес 7 Сол каменна германска
просо 3 вагона, фий 1 вагон, брашна Сол каменна мляна
360
34 вагона, трици б вагона или всич Бензин в варели 1 кгр.
22-26
ко 617 вагона.
„ Шел каса
600
430—
Прави силно впечатление, че при Газ Американска „Камила"
400
стиганията на боба надвишават при Гас „Тигжр"
400 —
стигането на всеки други артикул, Газ каса марка „Астра"
което се обяснява с добрите цени,- . „ в варели
„ 1 кгр. 9-—
които се.дават за него, но тия зна
„ „ цистерна
„ „
„ 8*50 -чителни пристигания доказват още,
„
„
Батумска
—
че реколтата иа боба не е била тжй Минерални масла кгр.
11-26

Варненсна стокова борса.,
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Марка „К О НТ И Н Е М Т А П*»

ПРЕСНА СТОКА всички рашри
склад при

Марко Шохтер и Братя
\ •• i

*

О

О

ф

ИЕ Ш

Сжоищапами иа почитаемите ?М клиенти, че ни
приети шаха всички видоив

к si и калорий ш-t и галантарпй.ни

стоки,

които иродяппме ил »«й-и»ноени Цгйи.
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АНГЛО АМЕРИКАНСКИ ТЖРГОВСКЙ МУЗЕЙ \
Иван Куртев $ G-ie Стара Загора
он телегрпми .АНГЛОМЕР"

ТелеФОй Ai 83.

- д ф е т а в п э i&$-S5iut>© девши ;'
П0Т0РИ: ПГ0ЧУТИТС ГЯ30ЖЕНИ, НР.ФТ0ВИ И
БЕНЗИНОВИ,

биетедеа „Рустон £ ХориЗби'*,
ж^ашзиежэпи: п а р н и ВСИЧКИ ВИД05&
©л:ет:-<.т*эомезэиг. ДИНАМО МАШИНИ. ДЯГЯЦИ,
—тшшш^^МШ^
w—им» .

ISantim, дешшчйи Карин ФИНИШ ЛЛМРП ттг
Копринени сити и всички др. мелничарски потреби.
МИНЕРАЛНИ МАСЛА И РАЗНИ

зсмледелски МАШИНИ
Инсталира.и монтира мелници, фабрики и др aTs
ЯШ
.ИНДУСТРИАЛНИ

IflJlIlC-flE-Wfflf

Т д а с ш и : , ' KrtH,4,lm
{ дом

™
87

Телеграми: Г.Р. АВМАНОВЙ.

ПРО Л А В

AT:

КОКС и ЧУГУН ашшйска. ГРАФИТ, ш-а-гярша
леярски, КОМПОЗИЦИЯ, БАШ 5 на листа а джна,
ТУХЛИ огнеупорна, огнеупорна глава и всички ДРУГЕ
CHHKiMAK
ЛЕВСКИ АРТИКУЛИ.
СЕРНА КИСЕЛИНА в дамаджани и варела
| СОЛНА КИСЕЛИНА а дшдшнн
ВДехх»

н а й - и э н о о н а .

2 о

Л" АКЦ. Д-ВО
СОФИЯ—ВАРНА
на н а й - и з н о с н и ц е н и
'
ПРЕДЛАГА:
!'• ПЛАТНА б*лгарски белени и (.ебелени.
^ Оксворди и Материи иенчкм пидоие
00
ПРОИЗВОДСТВО на собствените му тяначня Фсбпчки в Варна.
га

. КАРАГЕОРГЙЕВ & СЙНОВЕ
ВАРНА - СТГАЖИЦА

За т,лег}шМ1г: „КАРАГЕОРГЙЕВ"
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ТЖРГОВИЯ
с зжрнени храни за своя и за чужда сметка
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