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Варна—Вургасъ, 25 Априлъ 1914 год.

Година VI

ВАРНЕНСКО ИЗДАНИЕ
ИЗЛИЗА

За обявения:

'•': '' въ Варна •'<

гармонденъ редъ на 1-ва
стр, 1 лв., на Н-pa и III
стр. по.70 ст. на lV-та
стр. 20 стотинки.

Вторникъ и Пвтъкъ
въ Бургазъ

Ср*да и Неделя,
Абонамвнть s България:

За година.
16 лв.
, 6 м-ца. . 8 пв.
, 3 м-ца. , 5 лв.

LE PHARE Ш COMMERCE.

За странство:

За година. . 30 лв.
, 6 м-ца. . 15 лв.
винаги предплата.

СУБСИДИРАНЪ

ОТЪ ВАРНЕНСКАТА
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Руски Батумеки газъ отъ собствените имъ
извори въ Баку.
ST ЗГ.^.ЗГЗЬ въ сандъци и бъчви. CZ

БЕНЗИНЪ

Бюлетинътъ на. Русенската
търг.-индустриалва камара отъ
4 т. м. се занимава на първо
м'Ьсто съ въпроса за условията,
които трвбва да спазватъ, спо
редъ сж.ществувавдигЬ закони и
правилници, нашигв производи
тели на хранителни, питейни и
други общоупотр-вбителни пред
мети, както и търговцигв на та
кива, за да не отиватъ противъ
народното здраве и за да осигурятъ добъръ пазаръ за тия
артикули.
Въпросч.тъ, върху който въ
тоя бюлетинъ се спира Русен
ската търг.-индустриалва кама
ра, е отъ широко обществено
значение, то^ е при туй отъ
първостепена важность за про
изводството и търговията ни съ
въпросните артикули и тука ние
ще погледнемъ на него и отъ
дв-втъ- страни.

за автомобили, осветление и всички.
техничеоки цйли.

Централа въ СОФИЯ.
Депозити: София, Варна, Бургасъ, Пловдивъ, Свищов ь и Русе.

Българска Банка ж Търговско Акционерно Дружество
Societe. jfaoityme gulgare ое ganque et tie Commerce

Н А Ф Т А"

Основана съ съдействието на Societe Anonyme Hongroise
de Banque et de Commerce, Budapest,

БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

само тази марка.

Капиталъ 1,000,000 лв.
Централа въ СОФИЯ.
Клонове въ всички градове на Царството.
Поетояни складове въ всички клонове отъ ГАЗЪ
въ каси и варели, БЕНЗИНЪ за осветление,
автоыоболи, мотори, индустриялни и техномически цйли, МИНЕРАЛНИ и ЦИЛИНДРОВ11
МАСЛА, ГАЗОЙЛЪ (НАФТЪ) за Дизелмотори,
П/ЬКУРА за гориво въ парни котли, КАТРАНЪ,-1
ПАРАФИНЪ, АСФАЛТЪ и всички други неф
тени продукти.

©

Ц%ни и условия най-изкосни.

©

ЯНКО ЯН. ТАНКОВЪ & С-и.,

Централа въ София, улица „Кн. Клементина" № 2 .
Кореспонденти въ всичките по-главни градове въ Бълга••:".
рия и странство.
Извършва вевкакви банкови операции, като:
Аванси срещу ценни книжа и стоки, търговски сконтъ, покуп
ка и продажба на мастни и инострани ценни книжа; чекове,
кредитни писма и пр. Даване гаранция за търгове и пр.
Приема влогове:
Безсрочни съ 5°/ 0 год. лихва. Срочни по споразумение
споредъ срока и сумата, За улеснение Банката издава
спестовни книжки.
Телеграфически адресу: „Колонияле"

"Я

Велико Хришобъ Синове и С-ие

колониални, железарски и бояджийски стоки на едро,
Р У С Е .
Телефонъ № 323.
Телегр. адреса ТАНКОВЪ, Русе.
КОЛОННАЛЪ: калай, нишадъръ, сапунъ, • сардели, руски карамели,
бонбони, бисквити, важа, върви, канапъ, кафе, чай, захарь, мая за
сиреие, оризъ, св4щи, синь камъкъ, рафия, сода ва пране, за сапунь
и за зигвбъ, дървено, слънчогледово и сусамово масла, фастжци, ко
фи, оцетъ, лимонова соль, маслини, пйперъ, леблебии, стафиди и пр.
ЖЕЛ'БЗАБСКИ СТОКИ: брави, панти, гвоздеи, каяри, ерендета, ко
си, кофари, мотики, ливгари, вили, макари чугунени, мутори, пили,
сърпове, бодлива тедь, синджири, триони, бичкии, сита 8а вйялки,
цинк. мр'Ьжа, чукове, врати, табли 8а Ооби, наковални, ламарина и др.
БОЯДЖИЙСКИ СТОКИ: Безиръ, цинквайсъ," охри, бои 8а бевиръ, памукъ и вълна, четки, лакове, миниумъ, туткадъ и пр.
, Стоки трвокачествени, задоволяващи всички вкусове, цЪни умпрени, послпдни, не търпящи никаква конкуренция, изпълнение поржчкитл
точно, бързо и акуратно,
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СКЛАДЪ О Т Ъ НАЙ-ДОБРО К А Ч Е С Т В О :
АНГЛИЙСКИ камени въглища кардифъ;
АНГЛИЙСКИ антраситъ отъ една-и сжща мина, а не см'Ьсь
отъ н'Ьколко мини;
АНГЛИЙСКИ коксъ специално качество за лйяри и за печки.
Телефонъ № 148.
Телеграфически адресъ: Велико — Варна.

UEMiucMiiMirau&oauiniununu
СКЛАДОВЕ: ФАБРИКИ: ПРАГА.
ВИЕНА
БУДАПЕЩА,
ТРИЕСТЪ.
ПАРЖЬ.
ХРИСТИЯНИЯ
ТОРОНТО.

Апгло-Днершшнски Търговски Музей - София.
Телегр. адресъ: „Англомеръ".

Телефонъ Ма 1192.

Рекорда на еФтиното гориво е

Petters Semi Diesel
моторъ отъ 8—200 В. Н. Р. (действителни конски сили).

Бензинови газоженн мощи j e n r .
Американски вършачки „Farquhar
Всякакви технически инсталации.
ОФЕРТИ ПРИ ПОИСКВАНЕ .
СРОЧНИ ИЗПЛАЩАНИЯ. -

W

ВИНТЕРБЕРГЬ
КОЛИНЕЦЪ.
НЕВЕРНЬ.
КЛАТАУ.

М. И0СЪ& Л ЬОВЕНЩАИНЬ
ШП.А Крал. Придворни Доставчипи
Пазете се отъ имитация.

ПрЪдсшителООълшя::]

Износно-Вноена Банка.

СТР. ИКОНОМОБЪ
бившъ митнически управитель.

Представителство - Комнсиона - Транспортъ.
Дгентъ ни Фщжц. Застр. Д-во „ЮНИОНЪ"—Paris.

Деде-Агачъ Гюмюрджина Софлу.
fCedko u )(еко If. )(et)ko6u-gapKa

Телеграфически адресъ: Стрикономовъ.

Колониални, желйзарийски и турски стоки
;

''"

НА Е Д Р О .

,

Постояненъ денизитъ отъ турски каменни вжглища отъ
прочутата мина „КИЛИМЛЙ" Ж 177. Въглищата tip'sвъзходствуватъ всички други такива турски. По качество Ш
и горене н-Ьматъ равни въ Турция. Кжщата ни е анга
жирала ц'Ьлото производство на казаната мина, изклю
чително за нуждите на България, за това ние прода
ваме,. по желание, и отъ самата мина цели параходи
и транспорти. ЖелагащигЬ да купятъ и най големи ко
личества се умоляватъ да се отнасятъ до фирмата ни.
,

*

№% 135

щ^.Бургазъ

Народното здраве, щш^уетвото н търговивта
еъ хранителните и др. продукт

Дружество Братя Нобелъ

Ж. Э. Кършебъ и С ю — Слибснъ
еж най-добри.

най-добро качество

fcft тк
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Г А З ЛЬ

Единъ брой 10 стот.

Т
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КОНЯКЪ, МАСТИКА,
АМЕРЪ, РОМЪ, -

i f | ^Фабрична Марка. -

КАМАРИ

' Ра.
^

Телефонъ въ Варна № 223.

ТЮТЮНИ и

Съобщения, ржкописй и
суми со иэпращатъ ^о |
уредника: П. Драгулея»^

Органъ за информация, политическа и стопанска икономия, търговия, зег-рдвлие и индустрия.

Цдинъ брой 10 стот.

If

За по-вече обнародвания
св прави особенно спо•
разумение.

За телеграми адресъ: НЕДКОВЪ.

И. КРДТКИИ-ПРЕРОВЪ-НОРПВИЯ
1-ВА Ч е х е к а Придворна Машинна

Фабрика

за землед-БЛчески машини и орждня
съ мелничарски, спиртни, захарни и пивоварни
о т д t л и.

гла.е„„ » £ » ™ Юр. Данаиповъ
Адресъ: M a f v l i o l ^ o v o паю. 2.
(Хавличково).

ш

Съ увеличението на ГОЛЕМИ
ТЕ градски центрове у насъ, съ
настжпилата диференциация въ
производителните
обществени
слоеве, стариятъ типъ на сто
панствата, въ които се пригот
вяше всичко, или почти всичко,
необходимо за нуждите на чле
новете му, се загуби въ градо
вете и въ значителна часть на
селата и вместо него ние виж
даме стопанства, които си доставятъ необходимото за живота
отъ пазаря, кждвто на свой редъ
т е продаватъ онова, което т е
произвеждатъ. До като едно вре
ме господствуващия типъ на
стопанствата б е такъвъ, че по •
големата часть отъ необходи
мото за живота: и хлеба, и
дрехите, и млекото, и маслото,
и масьта, и виното, и пиперя
си произвеждаше само или са
мо нещо можеше да купи отъ
своя съселянинъ, който го е произвелъ въ по-големо количест
во, сега ние имаме стопанства,
въ които всичко се купува отъ
пазаря. Съсловието на произ
водителите на хранителни, пи
тейни и други общоупотребляеми артикули, както и съсло
вието на търгуващите съ т е х ъ
порасна твърде много. Днеска
ние имаме големи винари, хлебари, големи маслари, млекари,
сиренари и пр.
Непосредственниятъ произво
дитель въ грамадното число слу
чаи бива търсеаъ и намиранъ
не отъ консоматора, а отъ тър
говеца, който съ цената на из
вестна печала върши посредни
чеството между производителя
и консоматора. Опасностьта да
купи търговеца една нифалшифицирана стока, която той да
мисли за чиста, е една опас
ность несъществуваща. Какво
купува и какво продава, търговецътъ всекога, съ много мал
ко изключения знае.
Едни отъ продукти.е, за кои
то тука е дума и то малка часть
отъ твхъ, той купува отъ про
изводителя на едро, а по-големата — на дребно. Както когато
купува на едро, тъй и когато
купува на дребно, за да образу
ва така своя складъ, той обикновенно взема всички мерки да
узнае качеството на купеното
отъ него. Големиятъ и малкиятъ
производитель, продавачи нафалшива стока, когато въ векои
случаи продаватъ на консома
тора, можатъ лесно да го излъжатъ върху качествата на фал
шивата стока, но да излъжатъ
търговеца — не можатъ. Последниятъ ако куиува фалшива сто

ка, прави туй при знание,. че
тя е такава.
Стремлението за бързо забогатявание кара производители ,
и търговци да приб-вгватъ къмъ
фалшификацията на продукти
те, за които е тука думата. Новъзможностьта на консоматора да
направи разлика между фалши
вия и истинския продуктъ от
варя широко пжтя. на фалши
фикацията; липсата на общественъ ковтролъ противъ нея, сжщо така; допринася своето, за
да взема тя по-големи и поголеми размери.
При наличностьта на тия ус
ловия ние виждаме да се явяватъ
на пазаря все повече и повече;
фалшифицирани продукти. Зло
то отъ това е твърде големо
за народното здраве, за народ
ната икономия. То обаче указва
своето отрицателно влияние и
върху еждбата на ония произво дители и търговци, които произ
веждатъ и продаватъ чисти про
дукти. Нелоялната конкуренция,
която фалшификаторите и тър
гуващите съ фалшиви продукти ;
указватъ на ония, що стравятъ
отъ фалшификацията, бива до
толкова силна, че или събаря
добросъвестния търговецъ или*
го заставя да прибегне и той
къмъ фалшификация. По тоя
начивъ, ако ние бихме остави
ли за дълго производството и
търговията на въпросните ар
тикули безъ обществонъ кон-.
тролъ, бихме осъмнали единъ
день при положение да немаме
на пазаря осввнъ фалшиви про
дукти.
Опасностьта отъ фалшифика
цията както за народното здра
ве, тъй и за доброто бждаще
на некой клонове отъ нашето
производство и търговия е зас
тавила и правителства, и нар.
събрания, и различни самоуправ
ляващи се тела да създадатъ
редъ положения за борба съ
посоченото зло.
Нищо, обаче, не може да се
каже, че е направено, ако не
се взематъ мерки за точното
изпълнение на контрола, за кой
то е дума въ тия положения.
До день днешенъ ние имаме
осв-внъ наредбите, които тукътамъ се с р е щ а т ъ въ санитар
ните закони, още: 1) Законъ за
санитарния надзоръ върху хра
нителните и питейни вещества
и други общоупотребляеми въ
живота предмети; 2) Правилникъ за санитарния надзоръ
върху содовата вода и лимона
дата; 3) Правилникъ за сани
тарния надзоръ върху маслата
за ядение; 4) Правилникъ за
надзора върху вноса и продаванието на готварските подправи;
б) Правилникъ за санитарния
надзоръ върху оцета; 6) Пра
вилникъ за санитарния надзоръ
върху млекото и 7) Правил
никъ за надзора върху приго
товлението и продажбата на т е 
стените произведения. З а съблюдението както на посочените
наредби, тъй и на ония, що
общинските управления нарож
дать, се предвижда като санкция:
глоби, затворъ и 8акривчне на
самата индустрия, която фалшифицира продуктите. Предвижданието, обаче, на различни ро
дове наказания е ннщо, ако
обществото само не държи за
спазванието на единъ строгъ
контролъ.
Наистина санитарните власти
и то преимущественно тия на

,ТЪРГОВ0КИ

Стр- 2.
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СТЪКЛА
отъ реномираната английска кжща
Алфредъ Александръ и С о, Лондонъ.
ПрЪдставителство и складъ за България при
ВЕЛИКО ЮРД. ТЕВЕКЕЛЕВЪ и С-ие
Русе.
••![

^ 1 Е 1 1 ^

КЛОНЪ ЗА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ
ул. „Московска" № I

ул.

ВАРНА
„Панагюрска" № 1.

Поетояни складове за продажба на всЬкакви материали:
ШНУРОВЕ, ЖИЦИ, НАБЕЛИ, ФАСУНГИ, ИКОНОМИЧЕСКИ КРУШКИ

„ТЫВМЪ"

и „JBOTiHb" •

чиличени търби (нешелъ) и принадлеж
ности, гумени търби и осветителни ткга.

Зинамо-шшшш, електромотори,

К8ЯШ}Щ

вентилатори и електрически апарати за
ГОТВЕНИЕ И. ОТОПЛЕНИЕ.

. Измервателни инструменти o n всЬкакъвъ родъ.

Развоя на еелекото етопанство въ Съед. Щати и влиянието
му върху ввеевйтдай веио-етопанеки цки.

Извършва всЬкакви ; видове електрически инсталации за
осветление, пр'Ьнасение на енергия и комплектни елек
трически наредби за индустриални ц-Ьли.

Съвети по всякакви инсталации изъ
областьта на електро-техниката се даватъ
въ вс&ко вр&ме

Търговското училйщг ва Д-ръ И. Калебъ
въ [ т щ б у р (Германия).

БЕЗПЛАТНО

М1РИ10
ул. „Цариградска", Варна.
Продажба на едро.

Продажба на едро.

Магазина и : склада еж отлично асортйрани съ вегькакви вина
въ бъчви и бутилки и съ всичкитгъ видове финни.напитки:
ликьори, коняци отъ разни фирми и пр. Намира се найразнообразенъ асортименъ отъ -разни шоколади, бисквити,
карамели руски и швейцарски и други захарни и "шоколадни
сурогати. Особенъ разнообразенъ асортиментъ има отъ
шампанени вина — отъ най ефтинсто до най скжпото и най••." .
•.
финното.
ЩщитЬ отъ склада еж. такива, че правятт, безц'Ьленъ риска за всеки
купувачъ на едро да си поръчва и изписва отъ стран
ство който и да е отъ гореизброените артикули.
Сйлада продава на ц-вни и условия безъ конкуренция
и отъ странство.

Johnston Line.
Отъ Л И В Е Р ПУЛ Ъ и А Н В Е Р С Ъ .
s/s „Ineemore" се очаква въ Варна
къмъ 22 Априлъ 1914
s/s Деетоге" „
„ „ „
1 Май 1914

Deutsche Levante Linie.
ОТЪ ХАМБУРГЪ.
s/s „Deriudje ' се очаква въ Варна
s.'s „Piudos-'
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Като мислЬхъ, че вмамъ работа оъ
освЬнъ това, общата площадь иа по честепъ
и добръ съотечествепникъ,
севите и ишеницата, безъ да се гле на първото
такситЬ му
да на факта, чевладатъ високи цени, заптатихъ 360поискване
м.
за
първото
тримЬсъвсемъ малко сч е уголемилъ.
сечие, което продължава до Коледа.
Резуитатите отъ изучванията си за Колко
со чувству щхъ разочарован/ь
развоя на скотовъдството въ Съед. и изаъганъ,
постепонво вео по
Щати Д-ръ Аугстинъ резюмира въ ясни и ясни като
ма
ставахч
лошата на
следните положения Прогресивното редба на пансиона и хлабивостьта
на
развиване па земледелиато въ източ училището! Разбрахъ, че Caleb пе
ните щати и намаляването па пасби гони никаква благородна цЬль оъ това
щата, при едновременното премина училище, освЪнъ начинъ аа печелене
ване къмъ интензивно скотоводство,
съ ефтино плащанъ учителски
предизвикаха голЬмо намаляване броя пари
персоналъ,
големи такси, мал»
на главптЬ отъ рогатия добитъкъ и ко учители, ввемане
експлоатация
чр-Ьзъ пан*
овцетЬ. Огромното уголемявано на сиона, частно лошата и недостатъчна
населението прЬдизвика с&що едно храна.
временно големия ръсгъ на потреб
Търговските класове о& всичко 3,
лението, а тъй, като и разпоскитЬ на
а
именно Ш-ий, Пий и I-ий. На края
производството (поради ръста на цЬните па зърното и кърмовитЬ про* на годината въ първия класъ оо държи
дукти и интенсифакацията на стопан едиаъ лекъ изиитъ предъ една коми
ството) твърдв много се уголемиха, сия съставена отъ самия него а още ня
то появи се отпадъкь и въ броя на колко учители. Учениците получаватъ
животнитЬ и животинските продукти най-едемеатарни иограничеаи търгов.
Защото производството пе е въ със познания. Учатъ по книги препоръ
тояние да достигне ръста па потреб чани отъ самия директоръ, а и никой
лението, настъпило е спадане па екс писани отъ него. Учението презъ го
порта. Развиването на тиа условия дината отива безконтролно, раздава
дава поуката, че въ най близки го нето на оцЬдките става споредъ индини требва безусловно да се разчисти тересчийските желания на директора
смЬтката съ памалявапето експорт Caleb, който не о нищо друго освенъ
ната способность па Съед. Щати. По пъленъ госаодаръ, при каквото обстоя
мнението на автора, въ всеки случай. телство учителите не могатъ да иматъ
експортираните оть Съед Щати про ник; кво влияние.
дукти отъ скотовъдството никога вече
Въ това училище постлшватъ по
не ще укажатъ неблагоприятно влия вечето немци съ 1-во, П-ро класно
ние върх/ състоянието на всеевет- образование, които идатъ въ учили
скитЬ цени Времената, когато въ щето, за да получать що-годе търгов
течение на много години огромните ски позпапия, а глгвно да се сдобиятъ
площади на плодородните земи беха съ свидетелство, ва да могатъ после да
почти даромъ използувани посред- се'настаняватъ по разни търговски кан
ствомъ екстензивната култура, вече тори. Некой пгкъ правятъ условия,
минаха; за селското стопанство въ като Caleb се задължава при свърш
Щатите насгапа периода па поскъп ването да имъ намери работа изъ reването въ издържането на производ шьофрите. Други се уславятъ, за колко
ството, които влекатъ подиръ себе си години ще свършатъ, та ако иматъ
и ослабване на конкуренцията въ све омвтка, постъпватъ. Значи всичко се
товното тържище, а също и почти свежда къмъ сдобиване свидетелство,
пълкото отстраняване на понижатед- което лесно ще получишъ, щомъ като
ното влияние върху състоянието на 1—2 години са му бияъ добъръ плавсесветските селско-стопапски цепи. тецъ.
, • ,
Нази българите съ изключение на
За насъ труда на Д ръ Аугстинъ
— като на -земледелска страна — 1 дошълъ за втора година, ни поста
представя не малъкъ интересъ, защо^ ви въ П-я класъ, като пи каза да.
то въ него намираме изобилепъ мате- внимаваме и научимъ езика, това би-'
риалъ отъ първостепенна важность ло много добра метода за изучаване
по въпроса, каква ще бъде силата на езика* Споредъ цросиектите, той
на северо-американската конкуренция беше длъженъ да ни • занимава въ
въ всесветското селско-стопанско тър отделенъ курсъ съ немския езикъ. Hiколко пъти- азъЦеамъ му напомнювахъ
Аграрниятъ кризисъ, който има на-' ство тъкмо довежда до това, че сел жище.
това, "а той кв8ва, че немало нужда,
чадото си отъ 70 та година на мина ско-стопанското производство все по
К. Л-въ.
лото стол'Ьтие въ Западна Европа, вече и повече се поглъща отъ въ
Най-после настояхме всички и почна
б-Ь пр-Ьдизвиканъ, както е известно, трешното потребление.
да ни занимава по граматика, което
отъ екстензивния развой на селското
продължава „день до пладне". Раз
Като говори 8а условията, при които
стопанство въ Съединените Щати, отъ требва да се обработва северо аме
брахме, какво той не си дава трудъ
дЪто нахлуха въ западпо-еврошйоки- риканското селско стопанстро, авгода научимъ нещо, ами само на> при
Т'Ь тържища огромно количество с,- рътъ, между другото, се докосва и
бира парите. .
•••
стопански продукти. Този кризисъ, до условията на транспорта. Знае се,
Учители имахме само двама, между
изразяванъ пр-Ьди всичко въ понижа
До Господина
че нЬкои учени посочватъ на откри
които бЬха разделени всички пред
ване на цънит-в, се продължаваше, ването на Паиймекия каналъ като на
редактора на в. „ Търг. Фаръ"мети. Хора съ незавършено обр;вокакто е известно, до началото на се факторъ, който ще предизвика изогр Варна.
пание, безъ никаква метода на пре
гашното столЬтпе и се смЬняваше въ едиоване на конкуренцията на Съед.
подаване, требваше дани учатъ. Едко
периода на в и с о к и т е ц е н и нас- Щати въ всесветското с.-ст. тържи
Г-нъ Редакторе, -*"
младо даскалче, езърпгалъ ужъ право,
стопанскитв продукти. Настъпването ще. Аугстинъ решително не се съ
пи преподаваше търговско сметане,
По
поводъ
печатаната
дописка
въ
па новия периодъ отчасти се обяснява гласява съ това и доказва, че Па- брой 533 на почитаемия Ви в'къ за сметководство и книговодство. Често
съ ослабването на конкуренцията въ намскиятъ каналъ не ще допринесе
училище на D r Caleb изпадаше въ неловко положение и при
всесв-Ьтскит-в тържища отъ страна на нищо за поефтиняването на морския търговското
въ
Страсбургъ,
считамъ за свой дългъ все това искаше много да знае и да
Съед. Щати, които въ последните транспортъ на иностранните парахо да явя още негдо
за това у-ще, отво благоговеемъ предъ него. Искаше да
десетгодишнини пр-Ьжив-вха една из ди отъ бреговете на Великия океанъ рено само съ спекулативна
цЬль, осо му изпълняваме най глупави амбиции.
вънредно голЬма еволюция въ своя въ Европа. Разправяйки изобщо за бенъ родъ търговия на притежателя
народно стопански животъ; знае се, условията па транспорта, авторътъ, му Caleb, по народность евреинъ отъ По такъвъ начияъ много често идвах
че оть страна па с.-стопанския ек- папротивъ, мисли, че съ усилването България, заслепенъ и алченъ за ме до стълкновения.
Като вид/вхъ, що за търговско у ще
Спортъ Съед. Щати се преобърнаха на правителственпия контролъ надъ пари чов'ёкъ, по настоящемъ немски
въ страна на индустриалния експортъ. деятелпостьта на железните пътища поданцкъ, който още продължава да е, пиеахъ въ България, че не иокамъ
Но безъ да се гледа на тая всякому и съ уголемяването въ заселването се препоръчва за' чистъ българинъ, повече да стоя и си губя времето въ
бияща въ 'очи еволюция, отъ вр-Ьме на страната ще настъпи известно а даже и за патриогь не само предъ тази търговска забавачница". Между
това Caleb прибралъ веднажъ паритЬ,
на вр-Ьме въ европейската икономи застояване въ тарифната политика и
и учениците си, а и предъ почна да ни тероризира, да не ни пуоческа литература се сргЬщатъ (на едновременно съ това тарифите по учителите
външния еветъ въ Страсбургъ.
Той ка вечерь въ театръ. Почва да ни
истина, по единични)" указания, че степенно ще се повишатъ.
е излезълъ отдавна1 отъ •България, подиграва, че сме бали диви, некул
ролята на . селското стопанство на
Докосвайки се до техническата ос свършилъ е правото, ако не се лъжа,
турни. Като разбра, че не ще му осСъед. Щати въ всесвътското тържи нова па северо-америкапското селско въ
и следъ една щастлива танемъ аа дъ iro, почна едного да уще още не е изиграна, че даже въ стопанство, г. Аугстинъ а тукъ кон въ Ерлапгеяъ
парично отношение за него же- вещава, другиго да подиграва. Инци
най-близкото бъдаще конкуренцията статира наличностьта на редъ момен нидба,
построява въ Страсбургъ тър денти се случваха много често, за
на Щатите ще се усили и ще спо ти и фактори, спомагащи на доста говско училище
има поголемъ щото и ние твърде не му търпехме.
собствува за настъпването на новъ големото уголемяване на разноските „алъшъ-веришъ",и зае да
правилъ
всевъз
аграренъ кризисъ.
Повече не можахъ да търпя а учи
по производството}па с.-стоп.продукти. можни реклами въ България.
телите. и самия Caleb. ИзлЬхохъ си,
До колко еж. вирни тия предсказ Както въ сферата на селския рабогодипа и азь попадпахъ като си даде видъ, че ме пъди и оЩе
вания, произтичптъ ли т'Ь оть основ тенъ пазаръ, така и въ областьта на въМиналата
поменатото
търговско у-ще. Следъ веднъжъ показа своята нахалность.
приспособяването
на
селеко-стопанните тенденции на с.-стопанския раз
като
завършихъ
средньото си гимна Задържа и не ми повърна нещо око
вой на Съед. Щати и каква е ролята скитЬ машини се съзиратъ тенден- зиално образование
въ България и ло 150 м. Нека му съ „харамъ4. Нена тая страна въ всесвйтското тър-, щште.предизвикващи ръста на разнос понеже решихъ да продължа
висшето следъ дълго пр^зъ време на обедъ
жище •"— това еж въпроси, пптерес- ните въ производството. Наедно съ такова въ областьта на търговските
иото осветяване на които намиратъ това навежда и значителното поскъп науки, подирихъ едно средньо тър нанаса ударъ на ученика Паскалъ
Костовъ заради следното. Костовъ
за себе си место въ едва-що ивлез- ване на цените на земята, предизви
училище въ Германия, въ кое взима да избърши съ кърпата чиния
лия съдържателенъ трудъ на младия кано, на свой. редъ, най-вече отъ об говско
стоятелството, че годната за лесно то да престоя неколко мЬсеца, за та си, която била нЬщо мръсна, Caleb
немски ученъ Д ръ Аугстинъ.
да н 1уча първо езика, а и некой тър
Авторътъ, на основание щателното култивирапе земя е почти всичката говски предмети. Препоръчано ми го забелЬзва и го подиграва, като му
казва да си избърше по-добре мръоиэучване на селското стопанство въ използувана.
беше това па D-r Caleb въ Страс
Съед. Щати, дохожда до заключение : Минавайки къмъ разглеждането ро бургъ. Писахъ за проспектъ, какъвто пия посъ. Костовъ, едно твърде чес
то, че макаръ още и сега тая страна лята на отделнвте с.-стоп. продукти получвхъ заедно съ писмо, въ което толюбиво момче, който си разстрои
да играе гол'Ьма роля като аграрно- въ експорта па Съед. Щати, авто Caleb мц съобщава, въ случай че здравето въ пансиона, му отвърналъ,
експортна страна, а особенно по от рътъ ^изказва следните, най много отида при него, да телеграфирамъ за 10 носа му е чиотъ, може би него
ношение на пшеницата, кукуруза и интересни за пасъ, съображения, По мЬсто. Помислихъ си — „требва да вия е такъвъ. Caleb, разядооанъ ста
животинските продукти, измененията отношение на пшеницата, завземаща е препълнено, та е нужно предвари ва, отива при него и го удря по гла
въ условията на селско-стопанското всредъ всичките сел.-стоп. продукти телно ангажирване па мЬсто' ! Сао- вата. Почва се малка схватка, дру.
производство па Щатите с& предиз на Съед. Щати първо место въ сми редъ проспектите му училището и гите българи задържатъ Костова, овикали такова посклшване на цЬлото, съль па значението си за образувано пансиона при него изглеждаха да съ оаче Caleb излиза герой, като счупва
производство при колосално порасна Есесветските цени и конкуренцията едни пай-образцово п модерно наро една чепия върху главата на Костова.
лото вжтрепшо потребление, че за на европейските страни, г. Аугстинъ дени. Описано така, че всеки ново- Caleb вика полиция вада и«върлятъ
възможиость за репресия въ смисъль мисли, че благодарение на тенден постъпающъ да тръгне за Страсбургъ Лостова отъ пансиона му. Полицейна понижение па цените на земле- цията на северо американското сел ст. очакване да види нещо чието скиятъ му заявява, че той требва да
дЬлските'продукти пъ Европа, както ско стопанство, вървяща въ насока европейско. Писахъ па Caleb и се му повърне парите, 8 а д а може да си
това е било въ 90-та година отъ ми на развоя на производството на кър- обяснихь съ него относително такси излъзе. ОлЪд-ъ тази случка Костовъ
налото столетие, пе може да става и мовитъ продукти и съкратяването по те и свободата и получпхъ утвърди дойде при менъ, п/Ьлъ растроенъ и
дума. Това свое положение Д ръ севигЬ на пшеницата и предъ видъ теленъ отговоръ. И така миналата почти боленъ, оплака ми се и каза,
Аугстинъ обосновава на следните съ на заселяването на лесно култивп- годипа прЬзъ м. септември се отпра че мъчно чува съ едното си ухо, где<
ображения.
руемата и плодородна почва,*но мо вих* за Страсбургъ и се наетанихъ M L ™
У да Р енъ - Той притежава,
Въ Съед. Щати има roirlsMo на- же да се разчита на чрезмерно раз- въ пансиона иа това прехвалено учи мисля, медицинско свидетелство въ
расвапето на население и като после ширявапе^ на пшеничното производ лище. Ощо при влизането си пред- удостоверение на това. Костовъ надица отъ това — съответно уголе ство. Запознаването съ сбора отъ у- чув^трупахъ, какво всичко е лъжа. пуща пансиона, а при това баща мг.
мяване на вътрешната консомации рожая на пшеницата въ последните Очаквахъ да заваря доста българи, а излъганъ отъ Caleb," ц р а щ а £ £ 3
Това нарасване на населението го 35 години показва,, че за ненадейно заварихъ наопаки празни стаи Дошли за второто тримесечие.
длъжи, пай-много, на емиграцията и уголемяване на сбора отъ единица до тогава имашо само 2-ма и по-поВа Г 0 П р а в а човЪт
> к о й г ° зая
то като съставътъ на последната се площадь и за наводнение на пшенич •ДЦрЬ дойдоха 3-ма, зг-ачи всичко 6 вя,?й,п!!
вяваше,
че
щ
ое
грижи
о изменилъ въ тая смисъль, че въ ното тържище не требва и ла се го души българи. Приди години това у- идно за насъ! 0Той, който иай-внимавзема вър.
Щатите пребиваватъ предимно еле вори. По тоя начинъ, по мнението чилищо се е ноеещавало отъ много
Задачата
№ бди и внимава
менти, непригодни аа водене интензив на автора, европейското селско сто българи, види со поради неузнатата n ? J v
живота на пансионерите си, а
но селско стоп ан. и оставащи въ но- панство не се заплашва въ бъдаще въ първите години още дЬйствитед. вьрху
още повече върху чужденци далечъ
годемата си часть по градовете. Емиг пикакъ отъ сЬверо-америкапската пше постт. и примамливите и многообе
рацияад, по такъвъ пачинъ, не спомага ница, която въ 80 та и 90-та години щающи реклами по вестниците, а и wpa и бие своеволпо. Не само Коена уголемяването ра с.-ст. • произвол отъ миналото столетие бе наводнила, лично отъ- него правени въ София.
МШТ0
Wаr a родителите
•«» с и «кайство, а уголемява само броя па град както е известно, запаяно-европей
1ази год-ша обаче е твърде за вЬр- 121\Т\*
вали
дпите
при
него,
ските потребители. Въ свръзка съ ското тържище. Експортътъ на пше пане ла му бъ*е иослЬдна noctieua
Т% Ч ? СЖ Н а СИГ
това съзира се огромно уголемяване ницата отъ Съед Щати показва по- отъ българи, защото за напредъ пи Те J
'
УРН0 » Доб
на градското население и сравнително нижателпа тенденция въ сравновие съ кой свестенъ българипь по би оти- ро мЬсто настмнени! Да на сиг4иа
скубачн*ща! Всички, ^ o Z l l Z
намаление населскоююва обстоятел ръста па вътрЬшното потребление; шедъ тамъ.'
. - -; - '
тамъ единъ-по-единъ го напуснахме
и сога е останадъ Оамо I бъЯгаринъ
общинигЬ еж, натоварени да се витието на фалшификацията, но
грижатъ за тоя контролъ j тгЬ и да се изкубятъ нейнигв ко
обаче биха оставили много фал рени, нужно е обществото, въ
шиви и развалени продукти да лицето на държавата и общи
се йзнесатъ и продадатъ на па- ните да направи повече жертви
заря, ако обществото не иска за контрола. Нека въ нашигв
отъ т'Ьхъ строго изпълнение на общински съв-Ьти избраници,
длъжностьта имъ. Било поради които сочатъ себе си като за
слаба загриженость, било пора щитници на интересигЬ на ши
ди н'едобросъв'Ьствость г в биха роките градски консомативни
позволили редъ опущения. Ето слоеве, оставятъ дългитЬ агита
защо много ггвщо би се напра ционни пропов'Ьди въ заседания
вило за отстранение на злого,* та на общинските съвети про
щомъ като самото общество, тивъ буржоазния строй, за провъ лицето на самоуправителнитв гресивно-подоходния данъкъ, —
си т -в л а направи по голыми на техъ местото е другаде —
жертви за издържание на на и помислятъ ведно ако не съ
длеженъ санитаренъ персоналъ, всички, то съ по-гол'вмата часть
за качественная му подборъ, на буржоазията за начина, по
както и за снабдяванието му съ който ще можемъ да имаме
нужнигЬ средства за открива- почистъ хлебъ, нефалшифици,нието на фалшификацията.
рано масло, млеко и пр. и нека
Отъ всЬклд/Ь идва оплаквание бждатъ убедени, че съ това еж,
за склшотата на живота и все си изпълнили дълга. Т'Ьхното
се дирятъ м'Ьрки за нейното от поведение по тоя случай ще бж,странение. Ето че едно отъ де напълно подпомогнато и отъ
средствата за борба съ нея се самата буржоазия, която въ своя
явя?а контрола противъ фалши та целость държи за усаевание
фикацията на редъ съчзстни и на чистото производство и тър
други продукти. Чистокачестве- говия, тъй-като и тя не желае
нитгЬ продукти биватъ по-пита- да се тровятъ работните слое
телни и сл-вдовательо ще се ве, къмъ труда на които приконсомиратъ въ по-малко коли бегва съ фалшиви продукти,
чество. При това т'Ь ще осво- нито пъкъ да •заскж.пшша съ
бождаватъ консоматоригЬ отъ -това и безъ туй скжпи животъ.
ония разходи, които фалшивигв Буржоазията, каквато я имаме,
пюодукти поради повредигв въ има още едно основание да
здравето н а хората влекатъ държи з а д о б ъ р ъ ко>нтролъ: тя
сл'Ьдъ себе си.
на повечето места, пазари оть.
Обаче, за да се достигне по тамъ, отъ кж,д-вто пазарятъ сред
ложението, при което не само ните и долните народни слоейе.
да се пресече пж,тя за раз
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За навла.и други сведения да се адресира до Г-да
Братя Золасъ — Варна.

'" иофия, бул. Окобелевъ, 2 5 .

проя В еж, ат , и д ц д щ ПЕРСИЙСКИ КИЛИМИ
гарантирани въ всЬко отношение.

Иаработватъ се килими по поржлка, а въ склада
се намиратъ най-разнообразни такива.
Телефонъ № 1212.

Телефонъ № 1212

1914
1
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Врой 646
по разни независящй отъ него при
чини. Храната епоредъ проспекта му
требваше да бъде добра, здрава и
достатъчна. Въ същиость азъ, който
имахъ щастието да я опитамъ, н-вма
направя гр-Ьхх, ако кажа, че, беше
малко, нездрава а безвкусна. Купу
вахме си отъ вънъ и си дояждахме
или се хранихме въ близката гостил
ница. Въ стаите си ве разполагахме
съ светлина. Требваше да учимъ
всички въ обща зала, гдето не мо
жахме да се занимаваме поради шума
и игрите, правени отъ мчлкит-Ь уче
ници. Съ осветление въ стаите раз
полагахме само отъ 9Vi—10 ч. Не
ни позволяващо да си купуваме га8ови лампи. Принуждавахме се да четемъ съ сввщи. ОсвЬнъ това една
мизерна обстановка и нечистота. И
всичко това за да костува малко пари,
взема добри такси за стаит-Ь й хра
ната в печели'повече.
Всички факти изнесени въ дописка
та еж напълно верни, И още много
такива могатъ да се наброятъ.
Само за да нцатъ повече българи
и да му пълпятъ джоба съ пари, той
се е мъчилъ въ София предъ мини
стерството на просветата да бъде
признато училището му за срйдньо
търговско. До колкото зная, той не е
могълъ да сполучи. Като вевко част
но търговско училище, мисля, че е
ясно, какво не може да отговаря на
изискванията,да бъде срйдньо обра
зователно, каквито напримтфъ са свищовското, варненокото и бургаското.
Дума даже не може да става за срав
нение. Ето какъ може лесно да се
свърши въ Страсбургъ : стой 2 год.
при него въ пансиона му, плащай му
редовно таксите, чети малко и вземи
И8питъ, Па може и да му поооребришъ рлигЬгЬ и пакъ да се одобиешъ
СЪ свидетелство. Може ли сйГа тако
ва училище да се приэнава ва средньо?
Нашето министерство ще направи
много добр-Ь, ако обърне внимание
върху т о в а училище, събере отъ
близко сведения и спри да препо
ръчва поменатото. заведение или наймалкото да не го признава за средньо
образователно.
Азъ, който имахъ случая вече да
се опозная, съ реда и учението му,
но бихъ съвтЬтвалъ никой баща да
щаща детето си въ тази забавачни
ца, гдето изкарватъ не момчета съ
средньо търговско образование, ами
такива 8а търговски чираци.
Leipzig, den 20.1V 1914.
.
Съ почитание:
И в. А. Ч а н е в ъ
студ. въ вие. търг. у-ще.

И ш п н откупването отъ държавата
nplpeml подлежащи на акцизъ въ
HOBHTlCT.
До а"кцизнит4 началници въ Гюмюрджина, Деде Агачъ, Ксанти, Неврокопъ, Дупница и Бургасъ, Мини
стерство на финансите е изпра
тило на 18 т. м. следното окръжно:
Както Ви е известно при турянето
на закона за акцизите и патентовия
сборъ върху питиетата въ действие
въ новоосвободените земи, повере
ното ми министерство разпореди да,
се обяватъ съ специални декларации
отъ притежателите имъ както пред
метите, подлежащи на акцизъ, така
и ония, оъставляющи държавни при
вилегии, като последните се прибератъ и съхраняватъ отъ акцивната
власть, Прибраните предмети, оъста
вляющи държавни привилегии, имен
но: кибритя, ци1 арените гнижки, гил
зите за папироси и картите за игра,
съгласно чл, 12 отъ в&кона за акци
зите и пр., подлежатъ на оценка и
откупуване отъ държавата.
За да се извърши оценката и от
купуването на тия предмети, требва.
преди всичко да разпоредите да бъдатъ изпратени въ повереното Ви
управление ония отъ техъ, които еж,
обявени и се съхраняватъ въ населе
вигЬ места, находящи се вънъ отъ
центра на района. Изпратените пред
мбти трЬбва да бъдатъ придружени
отъ описи. Дайте наставления з а
длъжностните лица, които ще ги из
пращат*, да ги опаковатъ по такъв!
начинъ, щото при пренасянето имъ
*да не се повреждатъ. Оценката да се
извърши отъ комисия съ съставъ:
вие, финансовия началникъ, единъ помощникъ кметъ и управителя на мит
ницата, тамъ гдЬто има митница, а
гдето нема такава: вие, финансовия
началникъ и единъ помощникъ кметъ.
Комисията ще действува подъ ваше
председателство. При определянето
откупайте цени на материалите, ко
мисията требва да има предъ виды
1) цените, по които- те еж. били ку
пони направо отъ местни или ино-*
страни фабрики или ангросисти; 2)
транспортните разноски, ако е имало
такива и 8") платените мита и др.
права, като разбира се, взематъ за
м-Ьрка!само обикновените цени, кои
то материалите е» имали преди при
бираното имъ.
За да може комисията да се добере
до истинската цЬна( требва да вземе
подъ внимание фактурите, търговскитЬкнига и търговската кореспон
денция по купуването на предметите,
като обърне., особенно внимание на
качеството имъ и състоянието, въ
което те се памиратъ при преглеж
дането. Комисията ще оценява само
чистите а. годни т употребление пред
мети, а оцапаните, скъсанитЬ и въ
обще негодните за употребление ще
унищожава или предава на прите
жателите имъ, за да га ианесатъ задъ
граница. подъ надзора на акцизната
власть въ единъ меееченъ срокъ,
ечвтанъ отъ деня па връчването на

Т Ъ Р ГО" В . С К И
Продава се к ж ща

притежателя имъ препиоъ отъ про
токола. Преди да приступи къмъ оЦЬнка, комисията ще провери, нами- въ гр Варна, ул. XI линия № 618/3,
ратъ ли се на лице обявените по при съсЬди: Желю Ивановъ, улица
всека декларация предмети и следъ Х(1 линия и Атанасъ Продановъ и
това ntt ги сортира по видъ. За да улица Xl линия, която е съ два етажа,
може комисията по скоро да привър отъ които горния етажъ има 2 стаи
ши работата си, предлагамъ Ви да и салонъ и 2 отаи и коридоръ на пър
разпоредите веднага Да се консти вия (долния) етажъ, съ дворно мЬсто
туира и да започне да преглежда и и дворенъ кладенецъ. Въ двора има
оценява обявените предмети въ цен и кухня на отделно. Желающите да
тра на района, безъ да чака присти я купятъ се умоляватъ да се отнесатъ
гането на ония, които ще бъдатъ из до редакцията ни, за да имъ се яви
цената и притежателя;
пратени отъ градовете и селата, кои
то се намиратъ вънъ отъ Центра fla
района. За оценката на обявените
предмети отъ всеки прптежатель
комисията ще съставлява протоколъ.
Всеки протоколъ треава да носи вхо
дящия № на повереното ви управле
ние. Въ него требва да бъдатъ по
дробно означени по видъ всички пред
мети съ единичната и общата имъ Вноса на добитънъ въ Турция.
Вследствие постъпките на нашето
оценка, както и количеството на ония,
които вследствие на това че еж, вехти, правителство турското такова се е
употребявани, скъсани, оцапани въ съгласило и ё разрешило вноса на дообще негодни га употребление, не битъкъ отъ България въ Турция.
подлежать на откупуване.
Съставените отъ комис. протоколи Вносъ на черва въ Ав. Унгария.
Австро унгарското м-отво на эемлеподлежатъ на утвърждение отъ пове
реното ми м-ство. Тия протоколи делието~ се е съгласило до второ раз
ще представлявате на утвърждение пореждане да допусне вноса на черва
тутакси следъ съставянето имъ. Те съвсемъ изсушени и овчи солени чер
требва да бъдатъ придружени отъ ва прчизходящи отъ България, подъ
поимененъ списъкъ, съ точно обозна елвдните условия: тези артикули
чение, количеството вида и качест трЬбва да бъдатъ предназначени за
вото на откупените материали и оц. незабавно обработване въ индустри
ределената отъ комисията откупна ални заведения, които се намиратъ
цена. Преписъ отъ всеки утвърденъ п о д ъ ! ветеринаренъ контролъ. Те
протоколъ ще предадете на прите требва да бъдатъ реекспортирани. За
жателя на предметите, които се от- всеки случай отделно разрешение
купуватъ съ него срещу недлежно требва да бъде изискано отъ поме
подписана и датирана разписка. Ут натото м ство. Всека пратка требва
върдените протоколи подлежатъ на да бъде придружена отъ едно ветеобжалване предъ надлежния окръ< ринапно свидетелство, подписано отъ
женъ съдъ въ 15 дневенъ срокъ, ечи- жържавенъ ветеринаренъ лекарь и за
танъ отъ деня на връчването препи верено отъ некое австро-унгарско
си отъ техъ. Цените на кибритя, ци консулство Въ противенъ случай кон
гарените книги, гилзите за папироси сулството има право да засвидетели картите за игра, които ся. били «с- стнува, че стоката произхожда отъ
куствено подигнатц, по какъвто и данезаразени места. Освеяъ това Се
било начинъ, не требва да се взимать изисква едно свидетелство, съ което
да се удостоверява, че окръзите, отъ
подъ внимание отъ комисията.
които въпросната стока произхожда,
Следъ свършването на оценката, съ чисти отъ болестьта чума по до
ще разпоредите да се опакватъ всич битъка.
ки оценени премети по такъвъ на
чинъ, щото да бъдатъ вапазеви отъ
повреждане и да могатъ лесно да се По привоза на материали за по
проверявптъ. Касите, въ к о и т о строяване на Любимецъ.
ще бъдатъ опаковани, ще привър
Дървенъ материалъ и керемиди,
жете съ капанъ, краищата на който изпращани отъ частни лица отъ раз
ще подпечатите съ печатите на ак ните станции на Б. Д. Ж. до частни
цизното управления, елвдъ което ще лица въ Любимецъ, ще се превозги претеглите и брутото имъ тегло ватъ безнлатно, ако получателите на
ще запишете съ блажна боя върху пратките представятъ отъ кметството
една отъ страните и капака на всЬ- въ Любимецъ удостоверение, прика каса.
подписано отъ околийския началникъ,
Разноските по пренасянето на об че споменатите материали имъ съ
явените предмети до акцизното уп потребни за попраняне на разруше
равление ще изплатите отъ налични ните имъ жилища през' последната
те суми въ касата на акцизното уп
война.ф
равление. Така [изразходваните суми
Тая мерка ще бъде сила до края
ще ви се отпуснатъ отъ министерст на м. М!-й т. г. (старъ стилъ).
вото, следъ като |преДставите нуж
ните оправдателни документи при
ОткгЬненъ параграфъ отъ правил
редовенъ описъ.

ника за експлоатацията на же/itзНИЦИГЬ.

ВЪНШНИ СВЬДЕНИЯ.
НовитЪ гръцки жечЪзници.
Цариградскиятъ в. „Хроносъ" пише:
За постройката на новите железо
пътни линии въ Македония и Епиръ
ще се обяви търгъ. Ще се построятъ
тамъ всичко четири железопътни ли
нии, т. е. линията Солунъ—Ангиста,
линията Каламбака—Соровичъ, ли
ниата Каламбака—Мецово и линията
Кожани—Кара-Фере. Работите по по
стройката ще се почнатъ презъ августъ. Разходите за построяването
съ пресметнати на 90 милиона лева.

За напредъ постановленията на §
7, ал. 2 отъ II допълнение къмъ пра
вилника га експлоатацията въ сила
отъ 1 априлъ н. с 1913 г., нема да
се прилагатъ по отношение локалното
съобщение по Б. Д, Ж., т. е. увели
чението цените на прево80тё или
другите добавъчни изменения въ условияти на превозването, 8а които
е речь въ тази алинея, ще се турятъ,
въ действие ооф деня на обнародва
нето имъ въ „Държавенъ вестникъ",
ако не е предвидено другояче и ако
това не се касае за тарифа, назначена
за едно определено време, а не шесть
недели слёдъ'обнародването имъ, как
то гласи цитираната алинея.

Мораториумъ и м-Ьнителннчно право. Решения на експертната комисия.
Споредъ досегашните законополо
На основание чл. чл, 164 —156 отъ
жения и съдебната практика въГер. закона за митниците, експертната комавия, обявяването на мораториумъ миоия при Нинистерството на финан
въ странство е имало за последствие сите е разгледала възникналите спо
да спре течението на давностьта по рове досежно статиите на тарифата,
отношение менителничното задължа-. по които следва да се обложатъ из
пие между кредитора и длъжника, но вестни стоки и е взела следните ре
не и по отношение на регресните ис шения: 1) втлнениятъ платъ, бродикове срещу джирантиге и издателя, ранъ съ искуствена коприна и позла
въ случай на протестъ поради неприе- тени металически жици, да се облага
мане или нозаплащане на менителни по ст. 324 а, съ 20 лв. 1 кгр ; 2)
цата. Недостатъците на тия правни копринената пасмантерия, ма'каръ и
постановления били отдавна конста дантелообразна, не може да се облага
тирани въ Германия.'
по ст. 824, по която се облагатъ дан
Сега, по случай мораториума у бал телите, а по ст 323 а, съ 10 лв. 1
канските държави, тоя въпросъ билъ кгр.; 3) памученъ платъ фигураленъ,
отново повдигнатъ, вследствие на кое рипсъ, ,не броширанъ — по ст. 368
то била назначена специална комисия съ 75 лв. 100 кгр. а платъ памученъ
отъ видни юристи и търговци, която рипсовиденъ, комбиниранъ съ сатеизработила единъ законопроекта въ нова сплитка — по ст ;.-369 съ 100
смиоъль на запазване презъ време лв. 100 кгр.; 4) тире памучно белено
на мораториума и на регресните ис на келепи по малки отъ 120 ядра —
по ст. 363 съ 90 лв. 100 кгр.; ,5) кър.
кове.
Б. Р. То8и въпрооъ требва да бъ пи ленени на платъ, тъкани съ боя
де раврешенъ въ една или друга дисана прежда, да се облагатъ по ст.
391 съ 175 лв. 100 кгр.;. 6) платъ
смисъль и у насъ.
памученъ, четворенъ и силно щямпо-.
самъ и апретиранъ — по ст. 368 съ
75 лв. 100 кгр.; 7) платъ памученъ
фиураленъ - - п о ст 368 съ 75 лв.
ГОЛЪМЪ ИЗБОРЪ ОТЪ
100 кгр.; 8) клабудонъ отъ памучни
конци и посребрени металически жи
ци -- ио or. 323 а съ 10 лв. 1 кгр ;
9) повивките 8а деца отъ памучно
за кладенци, градини и
хасе и антредьота отъ памучна бро
винарски
дерия — по ст. 376/406 съ 14 лв. ва
1 кгр По същата статия и същото
ОФЕРИРА МНОГО ЕФТИЯО
мито да се облагатъ и детските дреш
МАШИННИЯ СКДАДЪ
ки отъ памучна дантела, гарнирани
В У Л К А Н Ъ
съ коприпени панделки; 10) ленени
те и ленепо-памучните платове да се
облагатъ по ст. 390 б. съ 90 лв. 10Q
кгр,; 11) детските шапки отъ мушаИлюстровани наталози при
мянъ платъ, гарнирапи съ памученъ
|^
поискване даромъ.
шнуръ — по от.,,352 б съ 400 лв.

ПОМПИ

С €пщайнъ - русс.

Стр. 3

БЮ ЛЕ ТИ Н Ъ

100 кгр.; 12)вълнените платове, прошврени съ повече отъ 20*/» коприна,
да се облагатъ по ст. 318 съ 7 60 лв.
1 килограмъ.

по 12 05 кв. Б1лъ кукурувъ се про
даде по 13.70—14 лв., а смесь отъ
белъ и желтъ кукурузъ по 13.26 до
1855 лв _
Бобъ. 19 торби по 21 лв.

| Солъ Фоча
сто кгр. —.—
| „ Тунизка
14-50
I „ Анхиалска
12-50
„ Атанаскьойска
12-60
I „ Ситна (бита)
10'60
Зачка гол. варели
к-о 0-10
Станция Debrecen се включва въ
» мал.
изкл. тарифа.
„ о-ю
Стипца големи варели
Съ валидностъ отъ 1 май н. ст. т. г.
„ -28
Стипца малки варели
се вписва съ отделъ (Abteilung Divi
„ -'27
Рошкови сакъшки.нови
к-о 25'—
sion) А на изключителната тарифа
Рошкови критски
„ 25-—
№ 7 (Eisen ete) отъ тарифата ва
24 априлъ 1914 год.
Фурми
нови
SXO'58
сточното съобщение a quatre часть Анверсъ зимница твърдо
Фурми
„
'
КХО-66
II, сиитъкъ 2 въ сила отъ 1 януари Броила
„
празникъ
Фурми нови
Я Х —"70
190Э г., станцията на унгарските дър- Лондонъ
„
подържано
Смокаии торби
0*60
жавви железници Debrecen съ следни
„„ кукурувъ тихо
„ каси на върви
0-75
те единични цени: Debrecen I M A У. Ню Йоркъ. вимн. май 102% пов. */8 с
Грозде черно сухо
к-о 84
5
0<
| - | - | - | - | - | - | 8 2 5 | а 7 6
„
,, юли 94 /8 спад. '/е
Грозде бело
„
I
и 85
1841 въ стокиЧикаго кукур юли 662'8 пов. J'/g °
„ черно къбръзъ въ каси „
88
„
„ септ. 66*/s спад. /s с. Таханъ
I
к.о 1-25
Бълг. Търг. Параход. Д во—Варна. Вуда Пеща вимн., апр. 13.27 сп. 3 х. Халва местна
_ 1-12
„
кукур. майа 7.20 спад
6 х. Кесии книжни
Известява, че парахода „Царь Фер„ -'42
я
динандъ* и яа напредъ ще държи ре Верлит зим. май 198 /4 спад. /л м.
к-о 7—8
Чай I
довенъ рейсъ Варна-Цариградъ-Ме,,
ръжь ,, 167'А.пов. VI4 м.
„ 6-6
„ П
телинъ-Смирна Самосъ,- Родосъ-Алек- Парижъ зимн. май и авг. 27.45 безъизм.
4.80'
l
•III
*•"
и
сандрия—Портъ Саидъ Яфа—(Еруса- Лшерпулъ зимн. май 7.3'/я пов. /s п.
Хамсия
Елеме
Extra
нема
3
лимъ|& Бейрутъ и обратно. На всички
.,
кук. юли 49 /8 спад.*»/8 "•
п
i>
i,
II
туристи екскурзианти прави съ 50% Чикаго зимн. юли 855/8 безъ измен.
Хайверъ
Кетовъ
1-в.
10
к-о X 46. —
отстъпка. Цени отъ Варна :1 кл. лв.
„
II
„
10 X 40—
116; II кл. лв. 96; III кл. лв. 65 безъ
Лакерда
резана
1.40
храна. Следното тръгванлв. на 1 иа
6
„
цела
1
чифтъ
X
-5°
т. г. отъ Варна въ б ч. вечерьта
БРАШНА.

Чуждестранни борсови

II

Възстановена^фабрика въ Видинъ.

Колониални стоки.

Зърнени храни.

МЕТАЛИ.

Варна, 24 априлъ 1914 г.

Бившата дъскарска фабрика на по
№ 00 76 кгр. торба 22-50 лв. койния Ванко Джпновъ, както свое
п
«1.
"л
временно съобщихме, премина въ
„ 11 —
- „
„ 2060 „ J
притежание на големата търговска и
2 — I!
„
20имотопритежателска фирма_"Никола
ii
3 — "II
Първоловъ, Синове & Сие. Новите
ои
„
19-4 _ I*
притежатели направиха всички жерт
II
•
,, » 18 —
Трици
ви 8а преинсталирането й, като дос
тавиха съвършенно нови модерни ма
шини и^модернизираха производство
то й; но напоследъкъ придошлото
стихийно наводнение отъ Дунава око
ло Видинъ причини и на тая фабри
ка известни вреди и предизвика спи Варна, 24 априлъ 1914 г.
райето на работата й Бързите мвр-.
Цени въ брой
кщ които вземаха притежателите й, Захарь каси X 5° «• ДР- б.
44 60
възстаповиха'^работата й И тя сега е
„
„ X б25 к. др. „
44-50
въ положение напълно да удовлет
„
,. X 0 к. ед. „ об. 44 50
вори поръчките на клиентите са.
X 25 к. „ „ об. 44-60
II
X 50 к. „ „ кр. —
Х
б к "•
, il II
V
II
/ Ч 2~"
Нова фирма въ Фердинандъ.
„
келле
—-90
Образувана е въ Фердинандъ фир
„
ситна брашно
—-92
мата Иор. А. Бояджиевъ & Г. Ди
я
песокъ руски
—.86
митрову състояща се отъ г. г. Иор.
а
„ софийски
•—
А. Бояджиевъ и Г. Димитровъ. Тя се
I
2-70
занимава съ продажба на едро и дреб Кафе Рио
»
»
И
2-60
но па храни, бобъ, масла, кожи, дър
. Ш
2-45
ва и др. артикули. Фирмата е нап
Лаве
I
. 2-85
равила вече постъпки предъ Ломския
я
П
270
окр. съдъ да бъде варегистровава.
»
„ Ш
265
Независимо отъ общата фирма г-нъ
„ Роле
I
2-90
Hop. А. Бояджиевъ е притежалъ и на
дрехарски магазинъ, зарегистриранъ
,
.
П
2 85
при'Ломския окр. съдъ подъ № 182
„ Гуатемала
3.10
1'9й8 г., въ който г. Г. Димитровъ Бахаръ
'
1*30
не взема участие.
Анасонъ новъ I стока Сакъзка 1*50
Пиперъ червенъ I
1-75
»
П1-85
Годишни друж. събрания.
1*90
— Бълг. Банка и Търг. Акц Д-во Пиперъ черъ
1 50
свика акционерите си на I годишно Кимьонъ I новъ
Леблебии
Елемв
I
—
66
събрание на 5 май т. г. Акциите се
„
„ местни
—50
деповиратъ до 27 априлъ.
„
съра
—
— Бълг. Дотарийна Банка—София
4 40
ще държи VIII общо редовно събра Лимонъ-тозу Кристалъ
„
„ обикновенъ
4-—
ние на 10 май т. г. Депозирането на
Св-ещи Gouda 4 к-о.
1-60
акциите трае до 2 май.
„
„ Speciale
к-о 1-60
Свёщи Gouda Extra-Подкова к-о 2,.—
Несъстоягелность.
„
„
файтондж. 1 к-о 1.60
Варненскиятъ окр. съдъ е обявилъ Сакъзъ (бела дъвка) I едра ока 11 50*
въ несъстоятелность търговеца на
„
„
II дребна „ 11.—
храни и земл. машини въ Провадия
„
мастика
за
рак. зюм. „ 750
Димитръ Н. Кенковъ.
Сапунъ Айвалийскй белъ I к. 1-15
„ И к. 1-06
Заразенъ отъ чума.
„
Метелински „ II к-о - .—
Върховниятъ медицински съвегь е Сапунъ Англ. Sunlicht 12 ун. каса 58.56
обявилъ за заразенъ отъ пулмунарна
10
„ 54.62
чума гр. Лабиденикскъ (Уралска те
9
ритория).
„ 43.42
8
Газъ каса руски
10,70
Тегленията на класната лотария.
1010
„ тенеке 2 тенекета за
1-35
Съобщаваме 8а сведение на игра- Нишадъръ буци
ч т е на Софийската Градска Класна Нишадъръ калъпи Salamac к-о 1.30
Лотария, гарантирана отъ Царство Сода бикарб. extra к-о 46 в. 11-—
България, че те требва да поднов- Сода ва пране 100 кгр. вар, 12-—
ятъ лозовете си за II класъ на те Синъ камъкъ к-о
0 70
кущата 15 лотария аай-късно до 30 Рафия I (лика) к-о
0-72
тек. априлъ, като се отнесатъ за тая Рафия II
„
к-о
0 85
цель къмъ колектора или подколек„
„ Триестъ № 602 к-о 47 50
тора, който имъ ги е доставилъ за
„ англ. Rangoun тор.
36-—
предшествуващите класи. Това съг
„ Пловдивски I K .
—
ласно § 5 отъ плана на Софийската Тамянъ I extra
1-50
Градска Класна Лотария.
„ П ред. к-о 60 к о
1-20
Сардели „Sultanines"
55-—
„
Вориславъ 250 кгр. 56-—
Поправна.
„
Faforite ред. безъ д. 46-—
Настоящия'гъ брой на „Търг. Фаръ"
„
„
съ домати
47-—
е 546, а не 545, както въ некой ек„
Впае-„булка" »/«
60.—
кемпляри по погрешка е отбелезано
„
„Ламотъ"
55-—
на I стр. Молимъ тая поправка да
Циментъ Portland к-о 130 вар. 10-—
се има предъ видъ.
Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. 6 50
Масло дърв. Royal айвал. к-о
1-95
, E-Vierge „
„
1-85
„
„ Vierge „
„
1-50
„
„ Superieur „
„
1*75
„
Е-Fine „
„
170
Варненско тържище.
, „
„
Extra „
„
1-66
„
,. обикнов. II митилин. Г4б
Варна 24 априлъ 1914 г.
„ сусамено I
1-46
Зимница. Въ сравнение'съ послед
„
сусамово II
ГЗБ
пия ни бюлетинъ цената на зимни
„
фастъчно I
,,
1-36
цата е безъ изменение. Днешното на
„
слънчогледово „
Г24
строение е по-слабо.
Продадоха се 67 вагони по 1760 Маслини D. Sp.
-•95
лв: отъ 68-700 окр. съ 14% смесъ
„
Superieur
0-88
отъ Попово, 17 9 J лв. отъ 71-800 кгр.
. „
Extra-Extra
0 87
съ 13°/0 смесь отъ Раяградъ, 18-30
„
Extra
0-76
отъ 73 кгр. съ 6% смесъ отъ Прес„
Prima
— 96
лавъ до 18 62Чг лв. отъ 75 400 кгр.
„
Гръц. въ саламура
—98
съ 4°/0смесь отъ Павликени.
Локумъ кристалъ
110
Рлокь Единъ вагонъ отъ Разградъ Локумъ луксозенъ IV»
1-20
по 14 60 лв.
Локумъ
Vu обикновени 106
Ечемикъ и овевъ. по '/» вагонъ, про
V,
.
1-05дадени по 13 40 лв. за 100 кгр., ' V,
п
105
Еукуруаъ. Последните продажби се
1 V.
»
1—
излършиха при по твърдо настроение
„
челикъ к, б об. 1-—
Днесъ последва повишение отъ 40— Лимони итал. I
каса
20-—
' 60 ст.ьна 100 кгр.
Портокали Тарабулузъ
14'—
Продадоха ов 2Ъ вагони^ и 3 тона Мандарини връвката
18'—

Варна, 24 априлъ 1914 год.

Калай английски кгр.
6.60
Гвоздеи въ каси к-о 100% кгр. 0"30
Желево шведско на талии
32-—
„
шв. късо к-о ,, 2бк«во— 8-—
„
шина пъри 100 к-о
020
,,
пенчереликъ 100 ,,
0 20
„
чемберликъ 100 „
0 25
Стомана англ. 50 къса
27.—
Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12 50
10 „
1350
II
и
12
„
13-50
II
II
•I
,, 14 „
,,
14-50
н
Гадваниз.
кгр.
8 „
052
II
10
„
062
I
I
II
12 „
0 62
II
II
м
14 „
0-65
и
п
I»
Олово
кгр. 0-70
Чугуиъ
тонъ 110.—
Оривъ Ризонъ I торба
60-—
„ Жепов. I к-о
53-—
„
Фиуме белъ едъръ топч. 46-—
„
желтъ
к-о 46'—

КАМЕННИ ВЪГЛИЩА.
Варна, 24 апрелъ 1914 год.

Кардифски наредъ
„
пресети
„
железарски
Нюкастелски наредъ
Турски наредъ
Англ. на прахъ
Антрацитъ въ торби
Антрацитъ англ. беаъ торби
Коксъ леярски
Чугунъ „
Тухли огнеупорни парче
Керемиди малскирси

ББ-—
60--.
50--42 —
35,—
34 —
74-->
62 —
76 —
138-—
—•36
166 7 .

КЯМБИО.
българска ЗСароЭиа банка.
(Варненски клонъ).
Варна, 24 априлъ 1914 год

Камбио на виждане (чекове).
Купува Продава

107-25 107-76
131-90 132-60
2697 2714
106-7О 107.25
11206 112-70
107 25 107 80
Русия книжни
283 — 285-—
Цариградъ
24 60 24 80
106 85 108 25
Италия
106 75 107 35
Швейцария
10715 107-7Б
Ромъния
10610 107 10
Наполеонъ у Виена крони
Комисиона ва преводъ минимумъ
на всички гор Ьозначените държави
1 лв. Комисиона ва преводъ въ вътрешностма на царството е V* % съ
минимумъ 25 стотинки.
Парижъ
Берлинъ
Лондонъ
Анверсъ
Виена

ЕЗЕ

ЗЕ

ЭЕ

*Щ

Варка
КУПУВА и ПРОДАВА
акции отъ всички българ. р
банки и акц. д-ства.
Отнесете се до него при покупка
и продажба на акции

ь*

Tsdhar

Р1

.

^||

Таражъ ЗТарушсбъ
София
хгълъ бул. Евл. Гворгиввъ и Обориш».

Намиратъ ов за продань
съ най-износни цени:

Французин АВТОМОБИЛИ,
автомобилни масла, бензини,
гуму и други автомобилни
принадлежности.

Брой 646

.ТЪРГОВСКИ ФАРЪ*

Охр. 4
Essvgfr^saii

Жъргобско yiki\. Э-ство „Do6tpuc", |арна

.ШГИРСЕИРЕИНПШиШШ4 •:

j

•

Banque Bulgare de Credit „ G H I R D A P " ,

Анонимното Дружество

ЗСлонъ ^ а л ч и к г . ———

ЗА

Основенъ капиталъ лева златни 300,000.

ОСНОВАНА 1882 ГОД-

КА.ПИТАЛЪ, напълно впесепъ лева вл, 2,000,0П0
З А П А С Е Н Ъ Ф О Н Д Ъ и резерви
„
„
600,000
Централно свдалище в ь Р У С Е
Клонове: Варна, Добричъ, Силистра.

Б И В Ш Е

Отпуска заеми сръщу лични гаранции, цънни книжа и стоки.

ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
П Р И Е М А ВЛОГОВЕ съ срокъ и безъ срокъ срЬщу спестовни книжки,
срочни свидетелства и въ текущи сагвтки и п л а щ а :
. 5% год. лихва за безсрочни влогове
6*/о год. лихва за влогово сг срокъ една година и повече
С П Е С Т О В Н И Т Е К Н И Ж К И С Е Д А В А Т Ъ Б Е З П Л А Т Н О и вноскит-Ь
както и изтегляното на сумигЬ става безъ никакви формалности и
безъ никакви разноски.
СКОНТИРА ПОЛИЦИ, О Т П У Щ А ЗАЕМИ и ОТКРИВА Т Е К У Щ И
С М Ъ Г К И срЬщу гаранция н а п/внни книжа, стоки и лични
поръчител стна.
С Ъ Б И Р А ПОЛИЦИ за чужда ом-Ьтка.
И З Д А В А Ч Е К О В Е И П Р А В И П Р Е В О Д И за по-гол-ЬмигЬ градове
въ България и странство.
Купува и продава за чужда с/а всички видове ц&нпи книжа

Условия най-либерални.

Търговия п машини й технически предприятия =====

Извършва вс%какъвъ видъ операции — кредитни и търговски.

.

Телеграфически адресъ: „ Г И Р Д А П Ъ "

А

^Щ5^^ЩЩ(^^^^^Н1^!

Евгений Б е л е с ъ ™

Приема срочни и безсрочни влогове.
^Специална служба з а купуване и продаване на цЪнни книжа
за чужда сметка.
ТЪРГОВСКИ ОТД-ЬЛЪ:'
;
Представлява и доставлява на фабрични ц^Ьни и условия разни земледълчески, индустриални машини и орждия о т ъ най-прочутитв английски
и американски фабрики.
'
Депозитори: на чудесните пръпарати Ш у ф л а й , Б о г о л е у м ъ и К о р о
Н о л е у м ъ , необходими за всЬки земледвлецъ и скотовъдецъ, за пред
пазване добитъка 1 отъ мухи и болести.
Депозитори сжщо на всеизвестната фабрика John Deere & C-ie
за плугове и др.
Най-добритЪ пръскачки з а лозя, люцерново съме, вЪялки и пр. и пр.
. Телефонъ К» 286.

ВАРНЕНСКИ

ПЛУГОВЕ, ЖЕТВАРКИ и ПАРНИ ВЪРШАЧНИ.^^
дж.що и в с Ь к а к ъ в ъ в и д ъ :

Мотори и индустриални машини.
Оферти се д а в а т ъ при първо поискване.

УСЛОВИЯ

Телегр адресъ: „ДОВ-БРИЕ".

Първо Българско Акцион. Дружество

МЕЖДУНАРОДНИ ФРАНСПОРФй

Известяваме на запнтересующигЬ се, че ще имаме седмично
сл'Ьдния рейсъ:
:
Парахода, идящъ отъ Галаць — Сулииа—Кюстенджа, пристига
въ Вургасъ ВСЕКИ Вторникъ въ 7 часа сутриньта и заминава за
Цариградъ сжщия день въ 4 часа под. об'Ьдъ.
Парахода, идящъ отъ Цариградъ, пристига въ Вургасъ всвка Недъ\чя.7 часа сутриньта, а заминава за Варна —Кюстенджа
—Сулина—Галацъ и Браила 1Г часа пргЬди об/вдъ, седмично за
нагор'Ь и надо.тв.
Рейса се подържа отъ два парахода: „Корвинъ".и „Келетъ".

Централно с ^ д а щ е въ София, срйщу Народния Музей.

Агенти — (X & В. ХОФМАНЪ.

Българско Търговско Дкц. Дружество

Главенъ акционеръ: Втлгарска Кредитна Банка
„ГИРДАИЪ".
Телеграфенъ адресъ ; ТРАНСБАЛКАНИЯ.

Ц15ни и условия при поискване.
ШШИЯВШШ

Международни транспорти п©
сухо и вода.

Специална служба за транспортъ съ мобилни кола..

Вжтр'втни транспорти,

Складирвание стоки.

Българско Търгов. Параходно Д-ство — Варна.
1914 год.

Рекламации на .надвзети
пр-Ьвовни такси и мита. .
Аванси ср'Ьщу стоки (варан- тенъ кредитъ).

Камионажъ.

Продажба пжтни билети.
и пр. и пр.
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Главно сЪдапище въ Парижъ, 33, rue Lafayette.

Отъ Бургасъ за Цариградъ
С&БОТА въ 4 ч. веч. направо аа Цариградъ

Отъ Цариградъ за Бургасъ

ВТОРНИКЪ въ i ч. взч. направо ва Варна
ЧЕТВЪРТЪКЪ въ 5 ч. веч. за Бургаеъ—Варна

ЧЕТВЪРТЪКЪ въ 6 ч. веч. вапр. аа Вургао*

Линия Варна—Деде-Агачъ—Пирея

Услужвана вс*ки диЬ седмици. Стоки и па
сажери приемаме яа: Цариградъ, Дарданели,
Кавала, Солунъ, Пирея, Чешмо и Хиосъ
(условно) Смирна, Метелинъ.

Линия Варна Кавала-Солунъ-Пирея

Линия Вариа-Деде-Агачъ—Алексан
дрия— Сирийски брътъ
Услужвана месечно съ s/s „Варна" (условно).
Тр)гване отъ Варна 14 дни слЬдъ иаиинаването на s/s „Царь Фердинандъ". Стоки прие
маме за: Ц»риградъ, Деде-Агачъ, Порто-Ла
госъ, Кавала и Солунъ (условно), Алексан
дрия, Лортъ-Саидъ Я*а и Бейрут*.

Услужвана месечно съ s/s „Царь Фердинандъ*
Тръгване отъ Варна ва: 6 февруари, 6 марть,
3 априлъ, 1 и 29 май, 26 -цэви, 24 юли, 21
августъ, 18 септември, 16 октомври, 13 ноем
ври, 11 декември. Стоки и пасажери прие
маме ва: Цариград», Дарданели. Метелинъ
Смирна, Родосъ, Александрия, Портъ-Савдъ
Яфа и Бейрутъ,

Застраховки: Ц в л ъ животъ, см'Ьсени, зестрени, комбинирани,
популярни, и др.Общи уело чия много либерални и особено благоприятни ва осигуренит*.
Осигурени капитали на края на 1912 г. — 720.00U.C00 лв.
Фовдъ за гаранция: 435 000.000 лв.
Рискътъ з а войната гарантиранъ безъ допълнителна премия.

Линия Варна—Балчикъ и обратно

ПОНЕДМНИКЪ въ 8 l /i ч. сутр. и обратив
с*щия день
ЧЕТВЪРТЪКЪ въ 8V» часа оутр. и обратно
схщва день
Осввнъ ва горнитЬ пристанища приемаме стоки ва: Александрета, Триполи, Латани*
и островъ „Кипъръ" съ трапебортъ въ Александрия; ва Вати, Кардоваси, Патмооъ, Сими,
Калийное, Косъ, Тигани и всички други гръцки oi трови съ трапебортъ въ Пирея.
-З^бвлФжка: Вь случай ва лошо врЪме, карантина, или други аричипи, изпълнението
на разписанието или часть оть нег^ се преустановява или вамЬнява. Параходиг* не йогата
да трынатъ по-рано отъ онр^двдения часъ.

„ФЕНИКСЪ*— ПОЖАРЪ
ФРАЯЦУСКО АНОНИМНО ОСИГУРИТЕЛНО ДСТВОсъ опр^ЬдЪлени премии противъ пожаръ.
Основано в ъ ' 1 8 1 9 г.
Основано в ъ 1819 г.
Застраховки на здания, мобили, стоки, фабрики и пр .
Гаранции 114.334.000 Ф]\, резерви 29.037.000 фр. Премии въ порТФейлг 81.297.000. Платени пожари отъ началото надружестЛто
•
•
418.145,262 фр.
За всички сведения отнесете се до представителя за
България: Р. В. МИРК0ВИЧЪ'& С-ие, София, Бул. Дондуковъ 43,
Телефону № 903.

Справки я сводшя дава sctxora Агенцията.

Агенты ХР. ИВ. ЧНИШНРОВЪ.

1Ългарско Търговско Акционерно Дружество

'

Централа РУСЕ.
Клонове: София, Пповдивъ, Варна, складъ в ъ София,
ул.

ArF»OHO!VlHO

BIOF»0

„Раковска" К» 86, Телефонъ № 4 3 9 .

Генерални пръдставла прочутата фабрики за автомобили

Хр. Т. Стамболиевъ & C-ie Русе,

шег Sfetln

!5

1) Земледплски машини;
2) Лозарски пръскачки, синх камъкъ,
облагородени америк. лози, колове за лозя;
3) Винарски преси,
гроздови мелници,- филтри, казани, желатинъ, танинъ, асбестъ и цр.;
4) Млпкйрски
центрофузи, масло байки, кани, сирище и п р . Б)
Сгьмена люцерна, фий, кръмно цвекло, еецарзета цветни и зелен
чукови;
6) Шевни машини, дараци, помпи, преси за евно, шапирографи, пишущи машини, мотори, долапи за поливане градини.

До сега продадени и въ дви
жение въ ц'Ьлото царство
47 автомобили.

=

ЗемледЪлска книжарница.

Пр-Ьди д а с е с н а б д и т е с ъ к а к в а т о и д а е д р у г а м а р к а
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Честь имамо да изв,Ьотвмъ на интересующит* се, че в ъ фабриката
ни, находаща се до квартала „Кадиръ Б а б а " въ градина бивша
Кара-Певева, се нвмиратъ най доброкачествените цементови и гип
сови иэдвлия: Цветни плочи разпи видове; тротоарни и дворни
плочи, на 10ИТО здравината отъ опитъ е напълно доказана; бордури
яа тротоари и дворове, разни'видове блокове ва цохоли; канализа
ционни тржби с ъ рачни диаметри, керамиди марсилски типъ; стжпала обикновенни. и мозаичени, омивалпици, корита, разпи кор
низи; различни гипсови и цементови статуи и украшения за кжщи,
и равни чешми мозаични и цементови и разни шадравани, курни
' ';;
" ва бани и : други.
По поржчка фаориката изработва каквито и да било цементови
,. , _ , и гипсови издтвлия.

Една годишна гаранция

дшшаиишиошшпшши Q

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВ. %тт
Banque Bulgare de Commerce
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО*

Капиталъ напълно вяесенъ ЛВ. ЗЛ. 5,000,000
Резерви образувани
» » 1,001,000
Централа въ РУСЕ, Клонове:.С0ФИЯ, ВдРНА, ВУРГАСЪ, ГАБРОВО и СИЛИСТРА
Кореспонденти въ всичкитв градове въ България и странство

— Извършва всички банкови операции. —
Приема суми безъ срокъ въ текуща сметка съ 5 % год. лихва
••-,'. Суми съ срокъ се приематъ по споразумение
Купуяа и продава цЪнни книжа и чекове.
Издавя акредитивни писма sa странство и пр.
Банката прави улеснения по операциите оъ ц-внпи книжа,
приема месечни изплащания-на купени о т ъ нея книжа, дава без
платни св-вдения по. разнигЬ книжа, прави аванси сртЬщу Ц'Ьннй
книжа и п р . • •• . ,
Банката се занимава съ покупка и продажба н а Бърнени
храни, ваговджилъкъ.

^

Б е з п л а т н а поправка.

С (зэ

Фабрика за цетентови изделия

БРПТЯ

ПЕТЪКЪ въ 9,ч. сутр, направо оа Василико
и обратно ежщия день

улица „Николаевска".
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Всвки
Вторникъ,
Четвърт,,
Сд.бота и
Понед'Ьлн.

Отъ Бургасъ за Василико и обратно

Линия Варна-Александрия-Сирийски
брътъ

Основано въ 1844 г.

Дирятъ се д%ятепни мЪстни и пжтующи агенти съ '. добри условия.

сутр. •8"°

Отъ Варна за Цариградъ

Услужвана вс*ки двв седмвцр. Стоки и па
сажери приемаме за: Цариградъ, Дарданели,
Д^де-Агачъ, Порто-Лагосъ, Цирея, Чешме и
Хиосъ (условно) Смирна, Мегеливъ.

На гор-Ь
Калафатъ
Видинъ •
Ломъ
Бекетъ '
Рахово
- ' Бешлии
Корабия
Сомовитъ
_ Никополъ
-Т. Магуреле
Свищовъ
Зимничъ

Отъ Бургасъ за Варна
НЕДЪЛЯ въ 9 ч. сутр. за Созополт,, Анхиало,
Месемврия, Варна •
СРФДА въ 9 ч; сутр. ва Совополъ, Анхиало,
Месенврия, Варна
ПЕТЪКЪ въ 11 ч. веч. направо за Вярва

Отъ Цариградъ за Варна

„ФЕНИКСЪ"

1914 год.

ВТОРНИКЪ въ 8 ч с а сутр. ва Меееиврия,
Анхиало, Совополъ, Бургасъ
ЧЕТВЪРТЪКЪ въ 8 ч.сутр. ва Месемвршг,
Анхиало, Созоиолъ, Бургасъ
ПЕТЪКЪ въ 10 ч. веч. направо за Бургасъ
ПОНЕДт>ДНИКЪ въ Ь часа вечер, направо
8а Цариградъ
ПЕГЪКЪ 10 ч. веч. ва Бургасъ—Цариградъ

въ сила отъ откриване на навигацията до второ разпореждание.

На долу

РАЗПИСАНИЕ

Отъ Варна за Бургасъ

Обезмитявания.

6 Купува и продава за своя смътка и по поржчка на своитъ
клиенти всички видове български и инностанни цъннн книжа
по най-износенъ курсъ;
•

ПЖТНО РАЗПИСАНИЕ

''

Вр. Телефонъ 1178.

1 Сконтира т ъ р ю в с к и полици.
2 Открива-текущи смЬтки ср&щу депо на търговски полици.
3 Прави заеми ср-вщу залогъ на държавни, общински и частни
Ц'Ьннй книги.
4 Прави заеми ср'Ьщу залогъ на скъпоценности и б я к у г е р и и .
б Н р а в и заеми срвщу цесия на контракти за държавни и общин
ски пр-вдприятия и доставки

.". 1-во Импер. Кр. Прив. Дунавско Параходно Дружество.

Ц Пр&порхчва своите първокачественни
i
колониални артикули:
дървено масло, маслини, критски и марсилски
сапуни, сухо грозде и пр.
Най-гол*мъ складъ въ Варна за английски камени
въглища кардифъ, антрацитъ за газож. мотори, коксъ.

jDCHOBEHb КАПИТАЛЪ 1,000,000 лева.

7 Събира м-встни и ^иностранни полици, чекове, и фактури, коносаменти, изл-Ьзли въ тиражъ акции, облигации и куиснитЪ имъ,
лотарийни лозове и п р . 8 Издава чекове и акредитивни писма з а България и странство.
9 Върши р а з м и н а с ъ всички монети и банкноти.
•
10 Представлява м-встни й' инностранни фабрики и т ь р ш и износъ
на български произведения.
11-При Банката има търговски отдтаъ за агентура а комиеиона.
12 Б а н к а т а взема участие въ обществени доставки и прЬцп]. иятия.
13 Съ разрпшение[отъ
Министерството
па Вжтргмичитгь
рабо
ти Вакката е открила при себе си единъ елтграционьнъ
отдплг
който представлява първитп Английски и • Френски
иараходни
дружества за Америка.
'•
14. Софийската Банка приема влогове, на които плаща лихви:
Р°/в годишно на" безсрочните влогове, а на влогове съ срокъ по
споразумение.

Варненски Клонъ.

Представители _и коресповденти" въ всички по-главни
градове въ странство.

Специална групажна служба
Виена—София, Варна—Соф)ия,
Вургазъ— София.

Българсно АкционерноАнонимно
Дружество.
Централа София,— нлонъ въ Bauhii.

НАЙ-ЛИБЕРАЛНИ.
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ЗА

Унгарско Параходно Д-во „Левантъ"

ВА И З П Л А Щ А Н Е

ГАРАНЦИЯ НАИ-СИГУРНА.
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П р Ъ п о р л ч в а своитЬ н а й - у с ъ в ъ р ш е н о т в у в а н и :

м о б и л ъ , в и ж т е н о в и я т и п ъ 1 9 1 4 г. „ Щ Ь О В Е Р Ъ "

авто-

автомобил*

Изобретателя на велосипедите и
автомоболни ппеуматици е
D U N L O P — пнеуматици еж н а й здравит'Ь, н а й - с и г у р н и г Ь ! С а м о в ъ D u n l o p
пнеуматици не съществува експлозия. Снмо D U N L O P п н е у м а т ! п и
ивминаватъ раз-тоянието о т ъ о.оло 8400 километра L
I
E M
Само единъ опитъ съ D U N L O P пнеуматици и в с 4 к Г щ е с в у в Ь п и
въ гЬхиата сигурность.
^»*п щ е се у в в р и
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съ дворно м&сто
D
1 мъжката гимназия"^^ш^^Миладшовска^ °
i

одегр. а д р е с ъ : , , Т ъ р г б а н к ъ " BuWombank
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Споразумение Петръ Михаиловъ -

печатница „Зора".

Печатница „ З о р а " _ . В

арна.

