Година IV

Врой 365

Варна, 8 Априлъ 1912 год.
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За обявления:

''• в ъ

Тукъ

НедЬля, Вторникъ,
Чвтвъртънл, и Сжбота

гармот

Пбонаментъ за България:
За година
. 6 м-ца
. 3 м-ца

16 лв.
8
.
5
.

LE PHARE DU COMMERCE.

За «транство:

СУБСИДИРАНЪ ОТЪ В АРНЕНСКАТА, СОФИИСКАТА И БУРГАЗСКАТА ТЪРГОВСКИ КАМАРИ.

За година i. . 3 0 пв.
'. , 6 м-ца . , 15 .
винаги приплата

Органъ за информация, политическа и стопанска икономия, търговия, земледелие и индустрия.
!

Единъ брой 10 отот.

ч

Уредничеството се пом^щава оъ собсгвения домъ на уредника.

Единъ брой 10 стот.

Урёдникъ- П. ДРАГУЛЕВЪ.

Пощ. кутия № 61

Телефонъ № 223.

НИКОЛАЙ КИРИЛОВЪ — Варна.

Rflaschinenfabrik floscher G. М. В• Н. G0ERLITZ

(Телефонъ Кг 135. П уч. ул. „Малка Пр-Ьславска).

СПЕЦИЯЛНО

:

Дългогодишна изшшчителна спёциалность.
Тухларски шашини.
Доставя комплектни инсталации за тухларската и керемическа индустрия.
Инжёнеръ-специалистъ на разположение на сериозни купувачи.
Главенъ представитель за Ромжния и Вългарйя:

Елшротехничкко & ИНФОРМАЦИОННО

w

Телефонъ Й00.

L

Драгановъ & Златаровъ — Габрово.
Търговия — Агентура — Бомисиона
.
Експедициа —• Информации = =
Съобщаватъ на интересующигб се, че осв^нъ другит*
работи, които иматъ, извършватъ транспортъ на вевкакъвъ
видъ стоки по всички направления въ Царството и вънъ
отъ него, съ най в^що прилагане на тарифигв.

Ул. Екзархъ Иосифъ 33, срЪщу новитЬ бани.

ша>\

ЕОПРИНЕНЪ МАГАЗИНЪ

;;ГРЙТЦНЕРЪ"

•* •. на Ьвата Българска :привилйгирована' копрйнена Фабрика

ИСКАТЕ ЛИ Д 1 ИМАТЕ
ЛЕГКЪ,ЕЛЕГАНТЕНЪ

^

ДОКАЗАНА ЗДРАВИНА
ВЕЛОСИПЕДЪ,
Т И Х А И Б Ъ Р З О Ш Е В Н А , ~7е!нТдвитюща се, ЗДРАВА
съ специаленъ апаратъ за бродиране гарантир. и луксознамашина?
:

w-1ВЗЕМЕт_ои ^ Р И Т Ц Н Е Р Ъ « : 1 Щ .
НЕ ВЗЕМАЙТЕ ДРУГИ, ДО КАТО НЕ ПРЪТЛЕДАТЕ

,

прочутит*•.,жашиниьихвелосипеди „Г Р И Т Ц Н Е Р Ъ "
Защото само този не е взелъ охь т в х ъ , к о н т о не ги е видЬлъ.
. ^ ^ ПРОДАВАТЬ СЕ ВЪ БРОЙ И.:НЛ СРОЧНИ И З П Л А Щ А Н И Я ^ =
:
:
1

'; ,у-

:^::х :р: лОПРАВКИ ШЕЗДЛАТНО.

Голпмъ

двпоаитъ отъ най-усъоършенстеуванитгъ ^Плвтачни

ШАШИНИ

РЧГ 'МЕТЕОРЪ" и <,УНИВЕРСАЛЪ" -ЗД|
\

" •;-•:•_ • , С Ъ Е Д И Н Ъ И ДВА НОМЕРА ДЕБЕЛИНИ.,

"

,; t ; K , ;

г

,

Представители за Българин БР. itt БЪНЛОВИ, Русо, София, Варна, " п
;, о о о b Представители въ всички градове о о о о ,

1-ва Варш фабрика за циментови и гипсови изделия
-ие
Ииа честь да извести на интерееующигв со, че въ депозита на фабри
ката ни има въ гол'Ьмо количество; и |на съвършенно шносни ггвни най-доброкачёствени и съ напитана содиднрйть СЛ-БДНИГВ видове циментови
н гип
сови И8ц*лия:,
•>• : • ,'..•.,;. ,'..•••: t ••••.•:•-• •;
•• ' ' -:'"'-; ,;:: ' л ;
•
it Цвйтни ллочи отъ обикновенъ!до най-луксозенъ типъ съ и безъ релиефи за бани, кухни, антрета и др.; •— 2) Тротоарни и дворни плочи, както
и бордюрщ камане; —г 3) Разни видове! блокове за цокла* на здания; 4) Канадизаодонни тржби, разни разм-Ьри^б) Подпрозоречни, надпрозоречно и подпокривни корниэи; —• 6) Обикновени и цветни съ или безъ мозаика стжлала,
ц^ли балкони, стжлби и пр.; — 7) Имитация на чарни, ^червени, сиви мряморни влочи полирани и матови, мозаична работа; — 8) Гипсови изд-влия: ка
пители, корнизи, орнамента,' розети, бйлюстри^.. консоли, фризове надъ врати
Н прозорци и пр. и пр. Особенно внимание обръщаме на скулптурвитв изде
лия, които се изработватъ отъ, специалиста скулптьоръ.
Телеграфичес1«ц адресъ; Циментфабрикъ Василевъ. Телефонъ № №
63, 154.
',•.••=:
••••-.•• •• •••-•<
ч „ПоржчкигЬ се .изпълнявагь бързо, при условия: и ц*ни много изНОСНИ. ,
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, Представители: Бургазъ: Износно Вносна Банка; Добричъ: К. А Пачевъ & А. Калчевъ .• Балчикъ: Баю Добревъ & .G-ив;» Провадия х Никола
Кирчевъ и Шуменъ; Д. Щеревъ & С-йе.
; чг

'••'•.••',•

,•..••»•.-' :•.,••.•••.:•.:• I .-..»»•.

„Български Лъвъа

t'li^,''»;.ч-//..иа^К.'-'ЧЕЕО:В^ & С-йе^София.

БЪРЗОХОДЕНЪ

;''••„••'.;•''"'

„БЮРО" - «

Инфорнира и пр-вдетавлява разни електротехнични фабрики по съобщителни и осв'втлителни инсталации, слщо и наемане на помещения,
продажби на ииоти и служби но всички отрасли на търговията,
.
промишленостьта и занаятигв.
Всвки день и часъ е на разположение по всички сведения и улеснения
потр^бни эа гр. Варна, провинцията и странство. Приематъ се и застраховки: за животъ на „Ню-Иоркъ" и за пожаръ на д-во „Фениксь*.

Техническо бюро Г Букурещъ—София.
Букурещъ
Str. Smardau 51;

Съобщения, ржкописи и TV
суми се изпращагъ до ,:
уредника П. Драгулевъ.

:

ДОСТАВЯ:
Вйвкакъвъ
видъ машини
и материала.

''

, Изв-Ьстяваме на почитаемата публика,'че по' случай ВеликденскигЬ праздници
фабриката ни депозира въ собственния си магазинъ на ул. Алабинска № 48 близо до
Б. Н. Банка посл^дна мода сезонни копрйнени Платове съ много износни ЦГБНИ, конто
по качество, солидность и ц%на ще задоволятъ. вевки любитель на здравото, елегантното и хигиенично копринено облЬкло.
,,.
.••'.-,,, Понеже нашит* копрйнени Платове не съдържатъ нито милиграмъ металическа
боя, ний ги пр-Ьдлагаме на клиентигв сь; франция, че н*ма да се цъпятъ тъй, както
това става съ всички други чуждостранни'Платове. Съпоявяванието'-нанашит* Платове
понятието, вкоренено м*жду обществото,;че„вс*ки коприненъ платъ се пука, при най
малко обтягание, ще бе заличи веднажъ за .винаги. Не купувайте Коприненъ платъ, отъ
кжд-Ьто да билъ той, който съ своя заслъпителенъ блясъкъ обайва окото Ви, понеже
такъвъ платъ е тъканъ отъ иэкуственна коприна и е напоенъ съ 300, 400 па даже и
съ 500% металическа боя. При прането,; той се скосява (разпадва) а при шиенето
се цъпи.
'•'''"'('..•'! .
Благодарение на обстоятелството, че фабриката ни е: и такачъ, и фабрикантъ, и
ангросистъ, и комисионеръ, и търговецъ,
тя има възможностьта да продава пройзводството си съ 30, 40 па даже и съ1 50°/0 по ёфтено отъ платовегЬ, донесени отъ
чужбина. Въ истинностьта на това ни 1:върд*ние, почйтаемата клиентела ще се ув^ври,
сл-Ьдъ като поевти магазина ни или прочете ц*нигв на платовегв, които тукъ по дол*
,даваме. • - •• • . . . • ; •
.••'.!
.'..,.,••.••..
1) Дама двойна ширина (106-108 с м . ) струва отъ л. 13.45 до 14.30 м.
2) .
малка, , ... ( 58,-61,.. , ) ; „;, я -8.40 - 1 0 . 8 0 „
Y3) Тафта шанжанъ'"• ( 5 5 - 6 0 „ , )
J,
„•„ 3.20 „ 5.70 .
4) Сатенъ дюшезъ двойна ширина (105-—118 с м.) струва стъ л. 6.— до 13.20 м.
5 Крепонъ и крепъ де шинъ двойна . \
;, -'; '; '
'.]
ширина (105—120[ с. м.) струва отъ л... 7.50 до 13.50 м.
(
6) Сатенъ ^дюшезъ малка ширина (52—55 с. • м.) струва отъ л. 4.— до 9.— м.
7) Дублюри (подплати) малка ширина (52—55 с. м.) струва отъ л. 3.80 до 5.75 м.
8) Дублюри (подплати) двойна ширина (106—115 с. м.) струва отъ л. 10.— до 12.65 м.
9) Фуляри за рокли-блуза,
(55—56 с. м.), струва отъ л. 3.90 до 3.10 м.
10) Армюри за рркли-блузи
. (59—61 с. м.) струва отъ л. : 5.30 до 7.60 м.
И)' Чу-са-чу (соа-екрю) за л*тни дамски рокли (70 с. м.) струва отъ л. 5.50 до — м.
12) Чу-са-чу (соа-екрю) за лЪтни дамски рокли (120 с. м.) струва отъ л. 10.^- до 11.— м.
., 13) Чу-са-чу (соа-екрю) за л^тни мжжки дре^и (70 с. м.) струва. отъ л.. 8.— до 10,— м.
14) Чу-са-чу (соа-екрю) зал-Ьтни долниризи (70 с. м.) струва отъ л. 5,— . — м.
15) Чу-са-чу (соа-екрю) черъ.за. св-вщен. раса (145 с м . ) струва, ^отъ'л.. 16.— до 18.— м.
16) Зеленъ
рипсовъ платъ за дру- . . ' .
' ". '
>: •
.•••'••. ••• жествени 'знамёна (112 с*' м;) струва отъ л. 20.60 до — м.
' (120/35 е.;м.) струва отъ л, 8.17) Талети малки за израилтяни
м.
, (200/79 с. м.) струва отъ л, 19.— до 27.- м.
18) Талети гол-вми за израилтяни
5.60
(80/80 с. м.)
19) Фуляри за около вратъ.
7.30 м.
2.— , — м.
20) Кърпи за джебъ '
(40/40 с м.)
12.— , 15.— м.
21) Блузи бродир. на пам. платъ. -:'.
25.— , 29.— м.
22) л »
»
„ копр. „
•••'••• '• }
100.—
23) Рокли •,„ .: „,; „
„ ;. ;
, 180.— м.
40.— , 70.— м.
24) .
.
„пам.
„
0.95 , 10.— м.
25) Сенгалска бродерия (топчёто 4.20 с. м.)
26) Платъ за тапети и пердета 1.40 с: м.
, 12.— м.
0.80 , 3.30 м.
27) Разни връзки
28.— , 42.— м.
_28) Платъ за мебели
^55^-80 с. м.
София, 25/11 1912 год.

Съ Почитъ: К. ЧЕКОВЪ * Сие.

ВАЖНО ЗА ПЖТНИЦМТЪ

НОВЪ ХОТЕЛЪ

,.НЮ-10РКЪ

( (

Откритъ пр"Ьди н*колко м-всеца, на лгъла-на улица „Трапезица" и ;Лавеле" № 6, до Соф. (Пост. Комисия, близр до банит*.
Съ парно отопление, електрическо осв-Ьтяеняе. Мобилировка най-модерна, комфортна и хигиенична. Всички стаи покрити съ пиротски
килими. Прислуга бърза,,акуратна; чистота извънредна.
Хотела е строго фамилиаренъ. Ц-вни най-ум*рени.
; Телефонъ № 982.. ,;
.!•••>••: i-:>- •, :. •:••> «

Инженеръ Вшевъ
ВАРНА.

ПОЕМА:
Вс-Ькакъвъ
видъ
инсталации.

ЖрЛЯТПТПН д а с е с Д ° б и е т е ? ъ истинско ыодерни и доходни инстаШиоШшЩи лации — не забравяйте да се отнесете и до н а с ъ . =

Вурмовъ & Станчевъ — Габрово
Еоммсиоиа, експедициа и пр*дставителства, купу
ва и продава разни стоки за своя и чужда сагвтка.
Пр-вдставителства; Варна, Русе, Свищовъ, София и
Цариградъ.

Русское общество параходетва и торговли.
Въ градската Агенция на Обществотовъ Одесса, .Дерибасовска", 33,
„Пасажъ* могатъ вевкога да се купуватъ пасажерски билети за всички
Пощенско-Пасажерски параходи тръгващи задъ граница и портоветв на
Кримъ и Кавказъ.
Русское Общество Параходетва и Торговли поддържа по
вжтрфшнигв линии:
Срочни пощенско-пасажерски и товарни съобщения по Кримско—Кавказката ли
ния (седемъ рейса въ седмицата) между Одесса и Батумъ съ засЬгание КримскигЬ и
Кавкаэскигв портове. По Николаевската и Херсонската линии (л*гв ежедневно, а зиMt три пжти въ седмицата), съ спирание въ Очаковъ, По Дн^рската линия (л-feTt
два пжти въ день, а въ другигв вр%мена на навигацията веднъжъ въ день) съ засЬ
гание всичкитЬ промежутьчни пунктове.
По задграничннгв линии:
Александрийасата права (еженед*лно) между Одесса и Александрия съ минавание пръзъ Цариградъ, Дарданелигв, Смирна и Пирея.
Александрийската обикаляща (единъ пжть въ дв* седмици), между Одесса
и Александрия, съ минавание пръзъ Цариградъ, Дарданелитъ, Атонъ (Св Гора), Солунъ, Мителинъ, Смирна, Хиосъ, Мерсина, Александрета, Триполи, Бейруть, Кайфа,
Яфа и Портъ-Саидъ.
Мамдонско — Александрийската обикаляща (въ дв* недъли веднъжъ), между
Одесса и Александрия съ спирание въ всичкигв гор-в пом^нати портове.
Българско—Анатолийската, (въ двъ недъли веднъжъ) между Одесса, Варна,
Бургазъ, Цариградъ и портоветв на Мала-Азия до Батумъ.
Анатолийсхата (въ дв* недъли веднъжъ), между Поти и Цариградъ съ спирание
въ Батумъ, Ризе, Трабезундъ, Керасундъ, Орду, Самсунъ, Синопъ и Неболи.
Черноморско—Балтийската (товарна), между Одесса и С.-Петербургъ съ спиране въ Ревелъ, Рига и Либава, а сжщо, въ случай на нужда, и въ задграничяитв попжтни портове. ,
• .
Персийсхата (четире рейса въ годината), между Одесса и Басора съ минаване
пр*зъ Цариградъ, Дарданелит*. Смирна, Бейрутъ, Яфа, Портъ-Саидъ, Суезъ, Джедда,
Ходейда, Джибутти, Аденъ, Маскатъ, Бендеръ-Абасъ (линге, Буширъ и Мохамеру.
Севастополь—Цартрадската, срочно-товарна (еженедълно) между Севастополь
и Цариградъ.
Обществото поема върху себъ си извършването навсички митнически—експсдиционни формалности, застрахованието на прь^озванигв съ параходигв му стоки по
всичкигв линии, а сжщо и организиранието и на екскурсии.
Флота на Обществото съетои отъ тридесеть и деветь пощенско-пасажерски
параходи, шесть сточно-пасажерски, двадесеть и четири товарни, седемь буксирии
(реморкьори) и петь катера, които обшо иматъ 211,582 тона водизмъстване.
Адмиралтейството на Обществото се намира въ Одесса. То располага съ кораборемонтна работилница, съ свой еллингъ и плавать докъ, които издигатъ и най-гол*MHTt кораби на Обществото.
За справки могатъ да се отправятъ до управление™ на Обществото въ С.-Петербургъ, Невский, 45,—въ "Одеската Главна Контора, Ланжероновска, 1, въ градска
та Агенция въ Одесса, Дерибасовска, 33, И въ агенециигв на Обществото, намиращи
се въ всичкигв портове, посъшавани отъ параходигв на Обществото, а сжщо и въ
сухопжтнигв агенции на Обществото: Баку, Берлинъ Варшава, Виеиа, Хавръ, Хамбургъ, Джулфа, Екатеринославъ, Екатеринодаръ, Кайро, Киевъ, Кутаисъ, въ, Мос
ква, Парижъ, Симферополь, Тифлисъ, Царицинъ и Ериванъ.

:Отъ фабриката.
1

\ ТърговокоАкхронерно'Д-вр ,/Зетад4лецъ''-- От,-Загора, |

к*-

!

1. Открива текущи см*тки подъ лична и реална гаранция.
2. Отпуща заеми ср-Ьщу лично поржчителство, • ц*ннвг книжа,
ср*щу стоки и зърнени произв-вд'Ьния, СКАПОЦ-ВНИИ ир*дмети и пр.
3. Приема срочни влогове и на текуша лихвенна см*втка.
4. Върши ипкасо на м-встни к чуждестранни полици и эаписи. <яб. Купува в продава вс*какви ц^нни йнижа: държавии рента,
софийски облигации, акции отъ застрахователни, кредитни и инду!
стриални;дружества. ; >
'''" {"'•'"" '":•;.,••".'.
. •''.. '.',..
0. Скоитира*търговскипояици и записи.
7.- Върюи беаплатно справки на номерата отъ разга' тиражи.

штштШш^^шшш^^^

ХРИСТО КИРЧЕВЪ — ВАРНА.
Елонъ —БУРГАЗЪ.
Английски импортеръ съ достоянии — най-голФни — складове охь:
; Антрацитъ за газоженни1 мотори;;
/
,': Камешш въглища специално за фабрики;
Кардифъ за (топлива й за жел^зар; ,
Ковсъ, чугуиъ и тухли огиеупорни за леяри;
Берамиди марсилсви й др.!
;.''.;л'"Ц,вни.вс|Ёиога' ум-врени, пбржчйй акуратни. Телефони:
Варна 280, Бургавъ 101. Тблеграфенъ адресъ Варна или
Бургазъ,* Кирчевъ,

Н

А. Илиевъ I C-ie
Централъ Варна, клонове: Бургазъ, София,
Русе, Сомовитъ, Лловдивъ и Шуменъ.
[ Котисиона и ЕКСПВДИЦИЯ.
Продажба: ГАЗЪ, СОЛЬ, МИНЕРАЛНИ, МАСЛА
• • • Ш ' ^ А Р Ь и МАРСИЛСКЙ КВРЕМЙДЙ
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ЗемледФлчесгтта изложба
въ Чехия.

Надзоръ.
Денемъ и нощеиъ изложенитЬ пред
мета ще блдатъ пазепи отъ нарочно
Н А Т Ъ * , далечъ 60 метра отъ ыорсшш брътъ; местоположение
за това определена хора, но и всеки
Централното
земледелию
дружество
високо и съ пр-Ькрасна гледка. За споразумение до редакцията или
въ Прага е издало особенна програма, изложитель требва да се грижи за над
до стопанина м у - у л и ц а „Македоиска" № 8 9 — Варна.
съ която оповестява, че отъ 15 до 19 зора върху изложенитЬ си предмета.
Комитета не плаща нищо на примай т. г. открива въ „Краловска
Обора", въ Прага земледъ-лческа из- тежателигв за изложените отъ тбхъ
ложба, която ще има за цель разви- предмета, нито пъьъ взема отговортието на землед-влческото и земледел- ность за каквито и да било разходи
ческо-индустриалното производство, или пъкъ вреди.
За по-подробнп сведения отнесете
както и да спомогне за понататъшния
прогресъ въ землед'Ьлието и да под се до Българекатв Търговеко-Иидускрепи прямото споение между произ триални Камарп. . • ' . ' ;
водители и потребители.
Важно за знание: Намаление на
ЗАСТРАХОВА живота на всички държавпи и общински чипов*
Изложбата ще блде разделена на превозната такса по железницигв се
ници, както и на венки съчувственикъ на кооперативната идея,
следующий отдели;
прави при следиигв условия: 1. При
макаръ и да не е чиновинкъ, при най-евтшш премии и най-лабеI. Землед'влчески машини, мотори и превозъ на предметите за изложбата
рални условия.
орлдия. (Ще блиатъ приемани само плаща се цела такса. 2. При върщане
ЗАСТРАХОВАНИРВ при дружеството ел равноправии негови
гвзи машини. конто ел снабдени съ на предметите отъ изложбата само:
членове, участвующи въ уиравлението и пепалбитв иу, те ел, значи,
предпазителни приспособления спо- a) когато предметите, определени за
неговигв ступани.
редъ окрлжното на ц. к. заступи- изложбата ел означена въ товарная
телство отъ 12 априлъ 1907).
ПОЛИЦИТЬ на дружеството ел въ сила и пр-взъ време на война,
билетъ като „предмета за изложба",
II. Добитъкъ за развлда, дойни b) когато предметите се върщатъ по
безъ да се плащатъ щгёдварително склни и допълнителни премии.
крави, свине, овце, кози, както а гоенъ слщата железиица, по която ел доЕдна отъ задачите на дружеството е: да подпомага на забодобитъкъ эа клане.
лЪлитъ бЪдни членове, като построй собственн болници.
карани, с) когато изложителя покаже
III. Домашни птици, питомни зайца товарния довозенъ билетъ и писненно
На тия и на много други ПРЕИМУЩЕСТВА, дружеството дължи
(кралици) и гъллби.
•}* уверение отъ комитета, който се грижи
недостигнатия до сега отъ никое друго дружество грамаденъ уесгвхъ.
IV.
Землед'влчески
продукта
и
опити
за изложбата, че предметите ел били
Основано едва на 1 май 1905 година сега вече брои 9894 души чле
на Централното землед-влческо д-во. изложени и неародадени.
нове, застраховани на крупната сума 31,854,150 лева, а пр-взъ току-що
V. Пресни овощия, гвхното при
изтеклата 1911 г. дружеството е имало неочакванъ и нев-вроятенъ
Адресъ:
готовление за запазване и транспорта,
даже успъхъ: придобила е 4641 нови членове, застраховани за круп
Прага
II,
Водткова
Улица № j8.
кс
нсервиранп
овощия
и
машини
за
изната сума 14,300,000 лева.
ползване и консервиране на овощия.
VI. Особена изложба отъ научни и
;
специялни землед'влчески работа (ли ' i . ' c . •"•
';
тература, мелиорачни карта, диаграми
и различии дружествени и учебни по'^
МоторпитЬ вораби.
магала) въ собственна землед'влчески
павилйонъ.
.Selandia" e големъ товаренъ CargoVII Землед'влчески потреби и по- boat съ две витла и е 112 метра на
магала (храни аа добитъкъ, искуствени длъжъ и 16 метра на ширъ и може
Фабриката Сименсъ-Шукертови-Заводи отдава торове, уреди, орлдия и т. н.).
да носи товаръ до 7,400 тона. ПоследИзложба на различна клонове ната седмица пристигналъ въ Лондонъ
на прйдприемачъ изкопаването на около 18 кило о тVIII.
ъ землед'влческо - индустриялното идящъ отъ Копенхагенъ и на плть
метра кабелни капали заедно съ поставянето и на производство (млекарство, спиртовар- за Бангкокъ презъ Анверсъ въ Генуа
ство, захароварство, пввоварство, ви- и приелтетвието t му привзело тревож
самигв кабели за електрическото осветление на нарство,
градинарство, пчеларство, ко- на сензация въ английскт-в морепла
принарство
и т. н.).
ватели крлгове.
града Варна.
IX. Землед'влчески постройки - (илаТоя корабъ е съвсемъ новъ типъ,
КонкурентитЬ могатъ да прътледатъ плано- нове, модели и сметки).
направенъ да се поставя въ действие'
X. Занаятчийски и индустриални чрезъ два Dieselo-ви мотори горящи
ветт> и условията въ бюрото на Архитекта г-нъ Даб- произведения.
тежки масла отъ петролни остатки и
Освенъ това, до като трае* излож отайки. Отъ дълго време говорить
ковъ въ Варна вейки присжтственъдень.
ще блдатъ доегьпни музейнигв вече за петролни мотори, но мнозина
Посл^денъ день за приемане оферти 9 Априлъ т. г. бата,
сбирки на чехския и пражски музеи,! мислеха, че ще е по-млчно да се мине
а слщо и павилйона на града Прага. отъ теория въ практика и че гвзи
Гол'Ьмъ конски панаиръ. — Всвкид-i мотори не ще могатъ намври прилоневенъ концертъ предъ главная па жението си въ мореплавателната ин
вилйонъ на изложението.
,
дустрия, рсвенъ за единици съ слабъ
тонажъ. Строителите на .Silandia",
г. г. Burrmeister & Wain въ Копенха
Главни разнореждання.
генъ изгледва, че ел надвили, следъ
Земледелческата изложба почва отъ неколко години изучавания, всичките
среда-15 май и свършва въ неделя млчнотии и ел успели да произведатъ
19 май 1912.
едно чудесно орлдие, на което опитиИзложбата на добитъкъ за развлда, гв ще блдатъ страстно последвани отъ
дойни крави и гоенъ добитъкъ ще всички корабопритежатели и коработрае пр-взъ гнигв 15,16, и 17 май 1912. строители н всички инженера на моДо кога ще трае изложбата На до реплавателни постройки. Новия корабъ
машни птини и т. н., а слщо и кон- за да се попви не можеше да избере
ския панаиръ ща блде по-клено из- при туй, по-добро време отъ стачката
в*стено.
на английский) въглекопачи, като
За уреждането на изложбата, се направи гвзи дни да се константира
грижи особенъ комитетъ отъ Цен най-добре отъ всекога и отъ иореплатралното земледелческо дружество, вателний светъ, че корабостроителната
разпорежданията, на който требва да промишленность завися не само отъ
блдатъ съблюдавани отъ всеки изло-' стойностьта на ироизводството, но още
gЖИJЮCSOЖKЮ£SJЗCSПЗЮЗDЮЗDCSCB
житель.
.,,:•,
и отъ к а м е н н о в ъ г л е н н о т о про
Заявления за взимане, участие въ изводство.
, s
М 4 с т н о произведение изложбата се приематъ до 15 априлъ
агентъ на I-то Българско ЗастраПремахвавето Нзцело на всеко упо
1912.
. -.-.и. „ <•:••••*.../'
разпродава Б о я п ъ Д и к о в ъ
требление на каиени въглища не е едхователно дружество
Цени на мъстата.
ничката полза, която представлява
гара Долни-Джбникъ.
Ц-вна отъ 4 до 3-50 л. ун
Стойностьта за мъттата сё плаща новия типъ. Машинигв на моторигв заематъ малко место и ел много попр±дварително и то въ разм'Ьръ;.
приема застраховки за живота, цията, съобразно купеното ко
малко тежки отъ машинитв на сегаш1.
За
землед'влчески
машини:
•
нигв кораби, ва туй могатъ да носятъ
ноакарь и злополуки въ Варна. личество.
за 1 «г* открито м*сто •"'
значително много повече стока. Те
(отъ
1—10
от')
=
К
1.30
jECjBaaxxssE
премахватъ почти съвършено персо
за 1 mV открито место
нала за машината и съвършенно онзи за
(отъ 11—50 »»») = К 1.00
прислугата въ параходнигв въглищни
за 1 ^.откри'го м-всто '
влагалища: Кораба е готовъ да тръгСофия.
(отъ 51 тх нагоре) = К 0.90
не въ неколко минута, съ което се изга 1 т* подъ покривъ = К 2'—;
бегвать дългигв часове за изискваноГрандъ хотелъ
Всеки изложитель на земледечески то отопление за поставяне котлите
машини требва да ангажира най-- въ давление. Моторная корабъ изглед
U
малко б т*.
ва да е „икономически типъ/ .Se
За земледелчески продукта, занаят landia" носи г ори в о 1500. тона
чийски и индустриални произведения, масло; исчислено е че й требватъ 1000
за храни, за пития в 8а предмета отъ тона за да иде отъ Копенхагенъ до
55 стаи, 4 етажа.
останалигв отдели на изложбата, цен- Банкокъ и обратно т. е. около 10 то
Парно отопление, електрическо осветление.
ните ел определена, както елвдва: на на 24 часа.
Жгьлъ на улицигЬ ,М.-Луиза* и .Екзархъ Иосифъ"подъ покривъ
за
1 т* отъ 1—20 т 1 (на вемята) = и А за единъ параходъ отъ по
'•
ТЕЛЕФОНЕ № 1100
—
К 8—, отъ 20 т* нагоре = К 5-— добна вместимость употребяватъ отъ 40
до 50 тона камени въглища на день;
8а 1 т* върху маса = К 12"—
сега, като струва около 42 франка то
за 1 т* сгвна = К 4*—
на, вижда се каква икономия предста
на открито
.
»
1
НР^уя-тчаццлсрщ- ЕитгтЦ'И'пиЯйУП]
за 1 wt' (отъ 1—30 т ) = К 2-50 • влява употребление™ му. Казахъ пре
за 1 »и* (отъ 30 т* нагоре)=К 2'— ди малко, че Дизеловигв мотори заНа открито место ноже да се ан ематъ малко место. Моторнигв ко
раби иматъ и други преимущества.
гажира най-малко 3 т*.
Преди всичко, премахватъ за плтВАРНА
Нродавачи на галантериини стоки,
' ниците всички неприятности, конто имъ
играчки,
потреби
8а
пушачи,
принад
Складъ отъ' първокачествени лежности за кухня, храни, сладкиши причивява на пристанището внасянето
материала за
или питиета плащатъ за всеки 1 т* камени въглища въ корабнвтв хра
за владении, градини и
обущари и сарачн
съ 4 крона по-вече.
• нилища, но исключително отъ праквинарсви
Таксата за неизложени предмета тическа гледна точки масленнигв вла
на едро.
галища ел слщо твърде ннтересни.
остава
8а въ полза на изложбата.
ОФЕРИРА МНОГО ЕФТИНО
Те ще могатъ да блдатъ напълнени
МАШИНЕНЪ СКЛАДЪ
твърде скоро и твърде икономически,
Транспорты
понеже могатъ да се приспособить
ВУЛКАНЪ
споредъ формит* на кораба, тв ще
Всички предмета, определена за дадатъ възможность на строителите
свищовъ
иэлагане, да блдатъ изпращани до да използуватъ изгубенитв простран
С. Ешцайнъ—Русе
ТЪРГОВСКИ
гара Бубни (Бибна) на държавната ства въ параходигв. Съоржителитб
илюструвани каталози
ПОСРФДНИКЪ железоплтна линия съ адресъ до ко на
.Silandia" — Источната Азиятска
митета при Централното земледелческо Датска компания — изгл4дватъ, въ
при иоиевване даронъ.
(миситинъ).
дружество въ Прага.
всекой случай да иматъ пълно до
За превозъ на локомобили и вър- верие въ блдащето на новия мошачки на колелета се плаща по-налка дел*ь, понеже иматъ аа своя сметка
такса, по споразумение.
два подобна кораби въ постройка:
Комитета ще застрахова противъ Ютландия въ Глазгоу в Фиония въ
огънь взложените п р е д н е т и за Копенхагенъ и съобщаватъ, че една
снетка на изложителя, въ случай че германска компания що направи опить
последння пожелае това н посочи въ съ новигв мотори върху една единица
эаявлението на сумата, за която желае отъ 14,000 тона. Само работа л ниците
да блдатъ застрахувани предметите му. Burhmeictsr & Wain ел получили поПредметагЬ 8а нзлагане требва най- ржчки эа 16 моторни кораби, отъ коиConstantinople.
клено до 14 май да - блдатъ поста- то два по 10,000 тона н шесть по
вени'на определенигв имъ места.
6,500 тона.
— Z Z Z Z Еомисионна, прйдставиНикой не ноже да отниса изложена
Изгледва верно, че отъ тукъ въ
предмета преди 8акриване на излож две
телство, информации;
години ще могатъ да си дадатъ
бата.
отчеть за стойностьта на новия типъ,

ЧИНОВНИЧЕСКО КООПЕРАТИВНО СПЕСТОВНО

Застраховатвлно д-во

ОБЯВ ЛЕНИЕ.

Н. Лафчиевъ,

Бубено cfeme.

|

„България"

ПЕТЕРОБУРГЪ

Гоймъ изйоръ отъ

Хр. Цв^тковъ & Ивановъ

Ангелъ В. Мангрели

D. А. КшпШ.-.'

Calata, Ошаг Abed Han

&
п
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ТФхнигв протавници хвалить вече
полученигв резултати отъ .Selandia
построенъ за да дава 12 влзели^далъ
е лЬсно 13 влзелн и машинигв ну
деиствували чудесно между Копенха
генъ в Лондонъ, въпреки едно твър
де бурно време. Особно аабележили съвършенното отелтетвие на трептения.
Ако полученитЬ резултати е л задоволителни, требва да се предвйди
отъ тука въ 10 години постройката
на многочисленна кораби съ мотории
•гогазъ, ще требва да се изучи твър
де сериозно задачата за снабдяваиие
корабагв съ тежки масла въ разните
точки на вемното кълбо.
Предъ видь на това, пристанищата
снабдени съ масленни складове отъ
назу ще блдатъ едничкитб твър
де търсени за новигв единици и
ще требва бързо да се организиратъ 6e;ib забава за да може да посрещнатъ и нуждитв на моторнигв ко
раби, конто представляватъ, може би,
флота на блдащето

ХРОНИКА
.Търговски фаръ* б пжти седмично.
За да добдижимъ въ близко време
да станемъ ежедневникъ и да отговоримъ на специялнигв нужди на портовата търговия, която въ сидень
темпъ се развива въ Варна, Бургазъ
и Русе, явяваме на четцигв си, че
отъ сключаването на I-то шестмёсечие
насетне, вестника ни ще почне да вз
лиза по 5 плти седмично. Приема,
който ни се прави ежедневно отъ нови и по нови,1 абонати ни окуражи въ
това намерение.
Подробности по войната.
Вследствие постлпкигб на Великигв
сили за миръ предъ Асъмъ-бей, ми
нистерский съветъ въ вторникъ, на
3 априлъ, е заседавалъ до 3 часа
следъ полунощъ и въ среда сутриньта,
чрезъ Асъмъ-бея далъ решителенъ
отказъ. Италиянцигв, ощеслщия день,
среда, съ отварянето на парламента,
започнали да обстрелватъ крепостяте
при входа на Дарданелитв (Кумъ-Кале)
н слщовременно, отъ другъ фронтъ
— казармигв на о-вигв Самосъ в Айвали, отъ което казармигв ел унищожеви. Очевидца, прйстигнали въ
Цариградъ, съобщаватъ, че на Дарданелскигв крепости ел нанесени големи повреди и че Дарданелигв ел
абсолютно затворена съ мини, конто
ел нахвърлени въ слщия день, ко
гато се е появила итал. флота. Последнята е съетояла сама отъ 4 го
лени броненосци, 20 миноноски и 3
транспорта. Другата флота е на пристигане. Вчера, 6 априлъ, въ 9 часа
сутриньта бомбардиранетд е подновено.
Резултата днесъ 7 апр. още неизвестенъ отъ вчерашното бомбардиране. Вчера руския посланникъ е поевтилъ Асъмъ-бея и великия везиръ
съ ултаматумъ: да се признае анексията на Триполи и Киринейка и въ
слщото време турската войска да се
вдигне отъ персийската граница. Въ
Цариградъ всичко е мирно, н спо
койно—не се забелезва нищо, което
да застрашава съдействителна война.
Забелезало се е само, че захарьта,
колоннялнигв в други стоки отъ чуздо
произхождевие посклпватъ. Настроението въ турсквгв официалнн крл
гове, прнвидно, е да се стой неотстлпно на досегашните позиции, обаче, верва се, че невземането мерки
за обща мобилизация на войскигв и
слабою отбраняване на Цариградъ,
който е застрашенъ, е знакъ че Тур
ция ще отстлпи.

Г-жа х. Берова и Ив. х. Беровъ,
видная габровски фибркантинъ, пристигнаха и престояха два дни въ Варна.
Вчера те си отндоха обратно за въ
Габрово.
Захарното сдружавание съ съучастие — Варна,
„
въ което влизатъ фирмигЬ А...Р. Патамански, А. х. Пейчевъ & Синь, Рафаилъ Камхи, Езаигелъ Иаглеси и А. I .
Кацулисъ, се е съгласило, освенъ де
позита отъ захарь, да образува депо
зита и отъ следните нови артикули:
масла дървени (зехтинъ) айвалииски
всички качества и сапу ни огьли за
пране, айвалииски всички видове отъ
иай-реномираната въ дявшно арвме
клща „А. Р. Catsacouhs & С-ч —
Aivali—Турция, маслини разни каче
ства отъ Гемлекъ—Турция, собственна
стока на сдружаваието и хурми, последна реколта. Това ново разширение на работата сдружаваието го е на
правило за да услужи на клиентигв
си ангросити въ Варна и въ провинцията. То вечь е доставило, а ще следва и да доставя тия нови артикули въ
най-големи размера.
На вниманието на пощенската
дирекция.
Колетната служба при Габровската
пощенска-станция, ако не стой найгоре, поне равни се съ тая отъ първостепенните станции. Съ стотини ко
лета се приематъ, изпращатъ и пре
давать ежеждневно въ н отъ плщата.
Между това дирекцията на пощигв
не е помаслила и не желае да мисли,
че за толкова колетни пратйи въ пощата ё необходимо нуждно да има ед
но помещение за складиране и пазене
на чуждия имотъ до иэпращането или
предаването на колетагв. Въ сегашното пощенско помещение има една
стаичка, която като се заджизди идо
тавана, пакъ не може да побере нито
Vie часть отъ колетите. Поради гвенотата и претрупаностьта на колета
гв човекъ всекога ще види тия последнигв въ най-плачевно съетояние
—• измачкани, изпочупени и обезценени. А тия, колета често плти съдържатъ стоки струващи на фабрикантагв склпи пари. Неужели дирекцията
не може да се проникне отъ интересъ
да наемё или построй помещение год
но за колетенъ складъ.
Г-нъ Д-ръ Г. Саввовъ,
доскорошенъ лекаръ въ в о е н н и я
флотъ, утре, 9 априлъ, наедно съ г-жа
Саввова заминаватъ за Виена. Както бехме явили, г. Д-ръ Саввовъ, кой
то е специалистъ по ушнйте болести
и по болестите въобще въ главата, е
въ намерение, да остане неколко месепа въ Виена за да освежи знаниятаси по своята специалность. Следъ
това Той ще се завърне и установи
въ Варна на свободна лекарска прак
тика. Като се има предвидь, че г-нъ
д-ръ Саввовъ въ битието си воененъ
флотски лекарь ходи на специализа
ция въ Франция и че сега втори плть
отива въ Виена за слщото, требва
да се.очаква, че града ни въ неговото лице ще има единъ най-добре
подготвенъ по спецвалностьта си ле
карь.

Българската Търговска Банка.
Освенъ банковигв си операции въ
Варна, имашеи отделъ „комисиона
и прпдетавителство" подъ название
.Стоки." Този отделъ беше поверенъ
да се води отъ г. Зафиръ Росетовъ,
сега прокуристь съ специална прокура на Българското Търговско Акпионерно Д-ство отъ Русе. Но предвидь
че банката участвува въ основаването
ва това дружество съ свои капитали,
то тя е прехвърлила актива и пасива
На вниманието на телефонната на комисионерско-представителския си
дирекция.
отделъ върху д-ството и е вакрила
Общия телефоненъ поегь при гара вечъ тази си търговия, следователно,
Габрово е поставенъ вечъ доста от- по отдела й Стоки г-нъ Росетовъ в
давна, обаче той не е скопченъ съ престаналъ да работа и подписва. Ка
централната телефонна станция. Като то прокуристь съ специална прокура
причини се изтъкватъ много факта, той ще подписва за д-то и подписа му,
компрометирващи съвестното изпьл- ако е придруженъ съ подписа на еднение на службата на некой чиновни- ного отъ членовегв на дружеството,
ци. Но това не е важно. Телефона да напьлно ще задължава това последблде скаченъ съ централата и свър- ното.
занъ съ общата градска мрежа е отъ
най-надлежаща необходимость зафаб- Бивший притежатель на Руски Тър
рикитв и търговскитв кантора. Въ- говски Музей,
обще той въ Габрово е отъ належа- въ г. Варна г. Георги П. Логофетовь,
ща необходимость за целото градско следъ разделата си огь до сегашния
общество — отъ най-малкия до най- си съдружникь г. СтефанЪ Георгиевъ,
голения човекъ. Ще направи ди- се премЪсти на постоянно мветожирекцията на телефонигв добре, ако телство въ г. Видинъ, пгвто ще се
заповеда на надлежната станция за занимава съ представителство и коми
по-бързото свързване на централата сиона и слщо временно открива единъ
и общата градска мрежа съ телефона кинематографически салонь въ Видинъ.
при гарата на Габрово. Г-нъ н-ка на
Г-нъ Г. П. Логофетовь е почтенъ
Габровската телегр.-пощенска станция и добре познать на търговския светъ
е направилъ всичко, каквото е зави въ г. Варна и целото Царство. Пожесело отъ него, но недобросъавстни чи- лаваме му добъръ успехъ.
новници му ел попречили да изпълни длъжностьта си. Нуждна е, прочее, Закжщата .Саркисъ Куюмдмшяиъ."
намесата на д-кцията.
.;
«Софийска Вечерна Поща", въвидъ
на важно съобщение, преди 3—4 броя,
Насърдчение н а с а п у н е н а т а ин писа, че софийская клоаъ отъ голема*
дустрия.
та търговска клща .Саркисъ КуюмМинистерството на търговията и пр. джиянь" е глобена два плти за на
е решило да се впишатъ въ списъка рушения закона аа „занаятитм," \
на суровигв материала, конто се вна- ако го наруши и трети плть — казсягь въ страната безъ мито, и масле- ва събрата ни —клщата ще блде
цитв киселини, за нуждигб на сапу- затворена. Писане съ този приемъ в
нената индустрия въ страната.
прислщъ на други вестнаци, но не н
на вестиикъ сериозенъ като ,Соф. В.
Увеличение прЪвознитЬ такси на
П."
Истината е, че нема никакви глосольта.
бявания и нито у некого е родена
Между другигв изменения въ об мисъльта да пакости на клщата съ
щата тарифа за превоза на стокитв, затваряието й. Това е най-малко, некакто се вече преработи, Министер веренъ и неточенъ рапортажъ.
ството на железницигв е направило
едно малко; увеличение въ превозни- Увеличението въ привоза на брашгв такси на чуждата соль. Това уве ната прЪмахнато.
личение иде да насърдчн м-встното
Съобщихме въ единъ отъ мина*
производство ва солиа.
лит* си бравее рйшеияето на итт*

Врой 365

ДЪРГОВОКИ ФАРЪ-
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Т Ъ Р Г О ВGК И БЮЛ
стертого на жел*ЬзницигЬ за прокарването на увеличението съ 25% пр*вознитЬ такси на брашната въ локалното съобщение. Тарифата б* окончателно готова за отдечатва не, когато
министерский съесть въ эасгвданието
си отъ 4 т. м. е р-Ьшилъ да не се про*
карва казаното увеличение.

Зажарно тържшце.
, ха априлъ х^ха год.

ЦЕНИТЬ- на захарьта отпадать. Усилията 8а повдиганието на 1гЬяитв
става причина посл^днитв да реагиратъ на още по-долно ниво отъ пръдидущето.
Въ Франция постлшленията на дърКонференция на секретарит*
жавата
пръзъ мартъ отъ приходит*
эавчера на 4 т. и. се в закрила конфернцията на делегатитЬ на търговс- върху захарьта показаха единъ дификитЬ камари въ Министерството на цить въ консомацията. Въ Австрия
тъоговията, промишленостьта и труда. (безъ Увгария), консомацията не надР-Ьшенията на коиференцията съ нина цифрата 36,219 тона, ервщу
особенъ докладъ тия дни т е бждать 48,304 пръзъ марть 1911. Въ Англия,
пръ-дставени на М-ръ г-нъ Хр. Тодо- консомацията пръзъ мартъ м. не е
била повече отъ 101,285 тона, ср"Ьщу
ровъ.
127,917 пръзъ посл-Ьднята година. Въ
Германия
консомацията за Мартъ нее
Обявени въ несъстоятелность.
още
известна,
но германский износъ е
Обявени ел въ несъстоятелность
отъ Соф. Окр. Сждъ софийский тър- билъ въ съгласие съ дифицита на
говецъ Аврамъ Б. Враджали и отъ производството, което възлиза само на
кюстендилския окр. сждъ —' тамошняя 25,171 тона, сръщу 109.658 пр'Ьзъ
мартъ 1911 г.
търговецъ Алексо М. Тасовъ.
Пръзъ 6-гвхъ послздни нъхеца ср-вд
нигв
м-всечви цъни на бвлия захарь
Износъ на храни.
№
3
еж.
се колебали мъжду сл-вдуюПр'Ьзъ посл'вдната седмица пр'Ьзъ
пр-вд-вли въ парижкия пазарь:
Козлецката митница е н а н е с е н о за щигв
Октомврий 54.04 Януарий 49.75
Турция слъдаото количество аърнени
Ноемврий
51.85 Февруар. 50.48
храни: Кукурузъ 70244 кгр. по 12 лв.
Декемврий
49.38
Мартъ 48.91
% кгр. и Ячмикъ 2388 , „ 12 „
Ц-вната
на
9
априлъ 45.75
% кгр. ,, :;•;-., ;;;/ v
.
Ретрогрнадото движение се дължи
на разни причини: поради увеличения
Цънитв на MtcoTO въ Цариградь.
руски вносъ, намаленвето на консумаI Ср-вднитЬ ц-Ьни на мъхото на цари- цията, увеличение производството въ
градското тържище пр'Ьзъ посл'вдна колониитв, а най-вече прозводството
та седмица еж. били сль-днитЬ.
на захарьта въ Куба '
;
Питать отъ Магдебургъ че захарния пазарь отначалото е билъ по1кач. Икач. 1кач. 11 кач.
държанъ поради продажбата на ан8,25 7,25
8 . "7,
говеждо, •,
глийскитв рафинерии отъ 30,000 тона
13,50
13,75 13,50 14
овнешцо
унгарска захарь, по-рано предназна
13 12,50 13 , 12,50
овче
чена за Хамбургъ. СлЪдъ праздницитв
И
агнешко
Ю,75 10,75 10-10,25 цънигв спаднаха значително поради
8
телешкО ' •••••• В*' 6
6
азв-встията отъ Куба и спадането цъ'Ц-ЬнитЬ еж на едро въ грошове, нитв въ Америка и за прътилени реа
франко при скотобойната или магази лизации. До този денъ вече спадането
на на купувача за говеждото и телеш- достигна 95 pf. за 50 кгр.; слъдъ това
кото турската алатна лира се котира послъдва едно ново спадаие. което дос
110 гроша, за агнешкото 119 гроша, тигна ц-влото 1 марка на 50 кгр. Ноа за овнешкото и овчето 120 гроша. вата реколта захарь спадна 10 pf. .
Ср-вдниятъ обикновенъ курсъ на
Съ ф-вбричнитв захарв се направи
турската златна лира по отношение малко работа поради резервирането на
къмъ златния левъ е 22 лева 80 ст. рафинернитв. Рафиниранитв качества
: На дребно турската алатна лира се еж. тихи; износа не дъятеленъ.
котирачаа всички видове месо 108—
НаличнитЪ стокове захарь.
НО гроша.
Наличнигв захарни стокове споредъ
Тегления на класната лотария.
г. F. О. Licht въ тонове възлизатъ на:
При тегления на III класъ, XIII ло
1912 , 1 Ш
1910
тария, станали въ салона на „CV»a- 12 апр. 3,038,000 3,642,000 2,959,732
вянската Беспда* въ София, на 4
4 , 2,923,354 3,620537 3,301,214
и б апрялъ т. г. при надзора на Но 29маргь2,910,514 3,601,170 3,254,192
тариуса в конисия отъ Софийската Об
щина, е л изтеглени 2500 печалби, отъ
конто "бёзъ "наша отговорность, съобщаваме са*о сл'вдующигв:
Прения лв. зл. 60000 и печалба лв.
ал. 300 на № 3115; 20000 на № 28632;
5000 на № 15041; 3000 на № 4853; Седмичеиъ бюлетлнъ за меж
2000 на №№ 8620 и 32204; 1000 на дународною житп. тържище.
№№ 6821, 17065, както и още мно
Сдълкит'В съ зърнени храни еж. би
го други по 1000, 500 и по-долу.
Провъ-рка на горнето може да се ли наново оживени пръзъ истеклата
ваправи чр-взъ официалнитЬ тиражни седмица въ международното тържи
листа, каквито всЬки колекторъ изпра- ще съ общо повишение въ цънитв.
Едничкото изключение, което ср-вщаме
ща при поискване.
изглежда да бжде случая съ житата
доставяни отъ Манитоба, чийто ц-вни
еж. се покачили отъ 20 до 50 ст. на
I Злободневни новини.
хектолитръ въ Анверсъ. Причините
\ '
" —^——
за повишението на ц-внитъ-, пръди
Затварянето на банковитЪ бюра
всичко еж консомативнитв нужди въ
и\
въ Марсилия.
свъта.и намаление износа отъ АрженОтъ 1-й априлъ до 15-й октомврий, тина, намаление, което е въздзйствукакто по-пръ-днитЬ години и по оби- ло върху повишението на износа отъ
чая на парижкитв банки, банкеритЬ Плата. Тържищата на Съединенитв
въ Марсилия р-Ьшили да затварятъ Щати, отъ друга страна, еж били
бюрата си вегька с&бота п въ навп- доста твърди, отчасти поради спекучериетол ерпщу празЬницитгь - отъ лативнитв маневри, и отчасти поради
пладнп, за да дадать малко почив- търсенето въ вноснитв страни. .,
ка на многочисления си персоналъ.
Въ Анверсъ, пр-вдлаганията на германско жито, както и мъстно еж вече
Външната търговия на Англия.
р-вдки и пазаря е твърдъ въ всичкигв си позиции на съприкоснование.
? Споредъ обнародованитЬ статисти Щнитв
еж толкова повишени, щото
чески данни на , Board of Trade" циф- купувачитв
не еж снабдяватъ повече
ритв за английския вносъ прЬзъ мартъ отколкото имъ е потръбно да задововъзлизатъ на 69,197,949 англ. лир., лятъ най-необходимитв си нужди. Дуср-Ьщу 58,538,382 лири пр-взъ мартъ нава и Русия сжщо така пр-вдлагатъ
1911 год.
,
малко и държатъ цънитв високо. БуИзноса ебилъ 40,713,971 лири, cpi- дапещенското тържище е твърдо, но
щу 40,863,912 лири пр-Ьзъ мартъ ма- м-встното мелничарство е въздържано.
налата година.
ь
Експедициитв въ Европи бзл-вжать
едно
увеличение съ 25% въ сравне
Желъзницата Солунъ-Битоля.
ние съ онова пръди 8 дева; това уве
Приходит* на тави жел-Ьзница отъ личение се дължи пр-вдн всичко на
19 до 25 мартъ възл'взоха'на 70,155 Дунавскит-в, Индийскит-в и Авлв., съ едно увеличение отъ 961 лв. стралийскитв. Тр-вбва да се заб*ва съотв-Ьтствующия периодъ м. год. л-вжи, че пристиганинта отъ Дунава
Отъ 1 януарий до 25 мартъ т. г. при еж най-гол-Ьми, 'зарегистрирани отъ
ходите възлизатъ на 703,822 лв., съ декемврий месецъ на санъ. Що се от
носи до количествата находящи се на
едно увеличение отъ 55,225 лв.
морето, то тв еж най-много отъ эапочването на тази кампания, поради
ПетролитЬ на Грозний.
факта, че покупкитв на континента
Отъ обнародвания балансъ на дружес- еж извър'вдно гол-вми.
твото Аквердовъ за 1911 год. упраж ; Сътр4сенията, пр*дизвикани отъ
нение се вижда че къмъ 31 декемвр. английската минна стачка, въ търгоВ имало една. чиста . п е ч а л б а отъ вията и трафика съ върненитв храни,
7,330,000 лв.илисъ едно важно увели не еж още утихнали н запаситв въ
чение въ прихода ва пръ-дидущата го разнить портове продължавагь да се
дина. Никога до сега дружеството не намалявать. Това положение стеснява
в давало по-голъ*мъ приходъ.
купувачитв да третирать гол-вми ко
личества, а отъ друга страна извъеНафта въ Баку.
тията эа повишени ц-внигввъ Аржентина и твърдостьта въ съединенитв
Съобвдаватъ ни отъ Петербургъ, че Щати, съвършевно еж нютралиаврали
Пазаря на нафта въ Баку, сл-Ьдъ мно ефекта на силнитв св-втовви експедигодневно малооживено съетояние, се е ции. Още повече, статистическото по
подобрилъ, като ц"вната му се повиши. ложение на жатото, изобщо, е благо
За лгвгкия • нафть цътата е 33'/* до приятно за продавачитв и неизб-вжно
84, т остатьцитв 32% Д« 32% и ва ще доиденъ до заключенного, че ако
керосина 44% до 45.,
експортнитв страви не почнатъ да извасять повече, то не можемъ да расчитаме съ уверение, че ц-внигв ще
спаднать m/взъ оставалата часть на

ЗЪРНЕНЙ ХРАНИ

Къмъ този пр-вгледъ на д-вйствителното положение на житното тър
жище ивглежда интересено ако прибавимъ посл-вднигв известия за реколтата аас-ьта пр'Ьзъ 1911 год. въ
развитЬ страни на св-Ьта. При това,
гЬзи данни не видоизм-Ьняванъ чуЕСТвително, отъ международна търговска
точка зрЬние, положението базирано
върху цифритЬ известии намъ до сега.
Въ Англия производството е било
неправилно. Производството на житото е било добро, което достигна 7,822
хиляди кв. (22,713,000 хектолитра) или
973,000 кв. (2,822,000 хектол.) повече
отъ колкото пр'Ьзъ 1910 г.; производ
ството пр-ЬсмЬтнато на акръ достигна
32'/в бушела (29 хектол. на хектаръ)
вмъсто 30V| бушела пр'Ьзъ 1910 (27
хектол.) и 31 »/* бушила (28 хектол.)
ср-Ьцно пръзъ поелвдната декада.
Реколтата на ечемика е била слаба
съ 6,374,000 кв. или 18,485,000 хектолитри, а/онави на ов-Ьса, съ 14,294.000
кв. или 41,453,000 хектолитри, найб-Ьдната отъ 1901 г. насамъ, е дала
едно производство по-долно отъ ср"Ьдното 8а 1 хектолитръ 79 на хектаръ.
Производството на съно е б и л о
7,182,000 тона или 2,335,000 тона
по-мазкоотъ 1910 год. или около 20%
по-малко отъ срЬдното производство
пр-Ьзъ 1901—1910. Картофената ре
колта изобщо е благоприятна. Ц-влата
реколта възлиза на 3,825,000 тона, съ
едно увеличение отъ 350,000 тона. ;
Статистиката обнародвана отъ Ромжнекото Министерство на търговията относително лЬтнитЬ • реколти аа
1911 гласить, че производството е би
ло добро, по-долно отъ онова на пр-Ьдвдущата година, което е било исключително добро, но при все това поголъмо отъ ср'Ьдното производство на
петгодишния периодъ 1906 — 1910.
ЦЬлата засЬта пoвъpxнocтьj заедно
съ ливадитЬ и разни плантации пр'Ьзъ
1911 год. възлиза на 6,023,168 хектара, въ сравнение съ пр-Ьдидущата
година, по-малко съ 0,25%. Обработената повърхность въ 1911 година
пр-вдетавлява 43.3% отъ цълата повър
хность на страната; тя се подраздЬля мЬжду едритЬ и дрбнитЬ землевлад-Ьлци така: 305% за първитЬ и
695% за вТоритЬ. Всл-Ьдствие послЬднитЬ аграрии закони и развитието на
разнить аемлед'Ьлски сдружавания коо
перации, числото на голЬмитЬ зенлевлад-Ьлци намалява въ полза на малкитЬ: когато пъкъ пр'Ьзъ 1906 год.
едритЬ земледьлци владЬеха 2,206,363
хектара, и не притежаваха повече отъ
1,838,359 пр'Ьзъ 1911 год.; напротивъ
малкитЬ земледьлци еж увеличили земигЬ си отъ 3,965,215'\ на, 4,182,809
хектара.
.'••'.
Незначителното намаление повърхностьта на обработваната земя отъ ед
на страна, падналитЬ изобилии дъждове пр-Ьзъ н-цъ септемврий 1910 г.
въ южна и западна Ромжния и което
стана причина да закъснъе реколтата
на царевицата и попръчи на полскитЬ роботи и отъ друга страна болестьта по добитька, която замедли извършввнето на полскигЬ аемлед'Ьлски ра
бота. -,
Цъ-лото производство на реколтата
въ хектолитри е следующего:
1911
1906-10
1911.
Жито. . . 33,028,095 26,671,520 17.1
Ржжъ. ... 1,758,236 1,766,892 12.3
Ечимикъ.. 9,217,727. 8,169,701 18.2
ОвЬсь.... 9,240,629 8,232,701 23.0
Колца
643,619 v 455,727
9.9
Л. сьме. . 212,372' -104,192
10.1
Производството на детелина и лю
церна ливадит* еж изгубили поради
сушата 107,143,800 квинтала, или32.8
% и онова на картофигЬ — 60,495,000
кв., или 15.1%.

Експедицията на зърнени храни 4отъ
..; Аржентина. .•• ,-./ч.; -.:--.
Въ сравнение съ прьдидущата сед
мица, експедицитЬ въ квартери отъ
жито, царевица и овьсъ за Европа
пр-Ьзъ послъдната седмица,възлиза на:
Жито, , Царевиц»

Жито
Тазъ седм. 55,000
Пр-Ьд. седм. 46,000
Напосльд. 23,000
-

Царевица •; Ов*сь
2000
—
,1000
:.ч
-г
, 1000
—

PyCKHTt nOCtBH.

Зимница — спадаве 50/55 ст. %
продадени 51 вагона, посльднитЬ цъни:
1825 лв, за53% либри съ 36% смЬсь
отъ Ишикларъ, до 20.40 лв. % за 58%
либри съ 4% сыъхь отъ Разградъ.
Кукурузъ — по-слабо продадени 20
вагона, по слЬднитЬ цьни: 14.30 лв.
отъ Разградъ, до 14.40 лв. % отъ
Добричъ.
Ечемикъ — % вагонъ отъ Дралфа,
продаденъ по 18.20 лв.%.
Бобъ — 5 торби отъ Оборище, про
падет, по 25.50 лв. %.
Тиквено спме—3 торби продадено
по 30 лв.%.

Бургазска борса.
4/IV1912.
.. Днесъ имаше на борсата продадени
39% и 11 тона.
, Зимница; — Продадени 33 вагона,
по сл-вднить цЬви: 20 лв. за 55 либ.
ртъ Чирпанъ, до 21'67Vi лв.% 61 либ.
отъ Раднево. , .
Жито. — Продедени З1/» вагона и
,11 тона, по сл-ЬдиитЬ цЬни: 23*60 лв.
за 61% либри
отъ Нова-Загора, до
23*75 лв.в/0 за 62 либ. отъ Михайлове.
г Кукурузъ, — Продадени 2 вагона,
по 14"50 лв.%
: Ечемикъ. — Продаденъ 1 вагонъ
отъ Любимецъ, по 18'60 лв.%
Овгьсъ. — Продаденъ % вагонъ отъ
Айтосъ, по 16*10 лв.%

Чуждестранни борсови
съобщения.
7априлъ 1912 год.
;
Анверсъ зимв. твърдо ,•
Браила зимница »
Лондокъ зимн. твърдо
;
„ кукурузъ слабо
4
Ню-Иоркъ зимн. май 118 /вП0в. 3*/» с.
.
.. юлий 113% пов. 1% с.
,
кукур. май —безъ зд-Ьлки
„ кукур. юлий — ,
„
Б.-Пеща зимн. апр. 11*86 пов. 7 х.
„ кукур. май 9*29 пов. 2 х.
Берлинъ зимн. май
,
ржжъ май 196% пов. 2 м.
„
кукур. май — $безъ сделки
Ливерпуль зим. май 7.10*Ve спад. 1% п.
„ кукур. май 6'7.% спад. % "•
Чикаго зимн. юлий 108% пов. 1 % с.
„
кукур. юлий 76% пов. % с.

Брашна.
Варна, 7 априлъ 1912 год.
№ 00 75 кгр. торба 21*50 лв.
Ь^№

0

—--•-•••

№ 1 :—
№ 2 —
№ 3 —
№ 4 —
№4% —

-•- —

—
—
—
—

21*
->i._20*50
20*—
1950
19'—

— 18*50

МАНИФАКТУРА.
Паиучнн прожди
Варна, 7 априлъ 1912 год.
Варненска — „Борись"
№ 4 л. зл. 11*75
11*80
11-90
13*12*20
12*45
12*85
13 25

пак.
„
„
„
„
„
„
,

I K-BO

12*70
12*75
1280
12*85
13*—
14*14*30
14*60
14*90
14*45

Ж-- 8/12
„
8/14
« Ю/14
» 12/14
„14
» 18
„20
„ 22
» 24
,. 18/24
Адана

Митилински
Измирски

№ 4/8
№ 4/8
№4
№6 ,
№8
№10
,". № 12

10*40
10-60
10*60
10*30
10*50
10-70
11*90

Болониялни стоки.
: ' Варна, 7 априлъ 1912 год.
Варненската двевва пияца:

Кимынгь

I новъ

» п

,
ежра
Лимонь тозу кристалъ
,
, обикновенъ

SXO'50
КХО-55
НХО'58
„ 0*00
I ,
000
Грозде черно сухо
к-о 0-84
„
б*ло „
I
, 0*84
, черно Къбръзъ въ каси
0*88
Тахънъ
I
„ 1-06
Халва мъ-ства
„ 1*05
Кисии юзижвв
к-о 40.—
Чай I
„ 7—8
„ П
„ Ъ—6
,. Ш
4-50—4-80
Хамсия Елеме Extra сгЬма
П ,
Хайверъ KeToirbfl в. к-о 10 X *5'—
. П
„ 10 X 40-—
Лакерда ръзана
1*20
ц*ла
1 чифть X 3*20
Ц-Ьни въ странство:
Melis prompte , cour.
51'—
„ A6flt.-Mars „ '
51 %
Carre Nev.-Mars
.
521/,

Св*щи Souda 3»/i к. VI каса
1*35
„
.
Specialite
к-о 1*32
Св-Ьщи „ Extra—Подкова, 2*—
,
,
файтондж. I к-о 1*90
Сакъзъ (бЬла дъвка) I едра ока 9*40
и
»
Пдребна „ 8*40
,,
мастика за рак. зюм. „ 7*—
Сапувъ Айвалийски бвлъ I к. 098
„
„
„ I I к. 0 92
„ Метелински „ II к-о 0*92
Сапунъ Авгл. Sunlicht 11 ун. каса 44-—
II

II

II

и "'

II

II

*"

у и

II

>

а

и

и

II

° ,.

ш _ 35*

Ч10

—

оУ—

Газъ каса руски
11.—
„ тенеке 2 тенекета за
10.40
Руски газъ, марка Двуглавъ орелъ,
отъ собственитЬ извори ва Братя Но
бель се продава по лева 11 касата.
Франко вагонъ Варна.
Нишадъръ буци
1*25
„
калъпи Salamac к-о 1*15
Сода бикарбон. Extra к-о 46 в. 10*50
., за пране к-о 150 вар.
19*—
Синь камъкъ к-о
0 75
Рафия I (лика) к-о
0*80
Рафия II „ к-о
0-76
Оризъ Ризовъ I торба
53—54
, „
Жевов. Г к-о
47*50
„ фиуме б-Ьлъ едъръ топч. 39*50
„
„ желть
к-о 39*50
„
„ Триесгь № 602 к-о 40*—
,
Английски Rangoun тор. 37*50
„ Пловдивски I
52.—
Тамянъ I extra
„
Г50
„
П ред. к-о 50 к-о
—1*20
Сардели „Sultanines"
52-—
„
Петель 250 кр.
„ 52*—
„
„Favorite* ред. безъ д. 45-—
, "
,
съ домати 46*—
„
Bride — булка V*
46*—
„ * „Ламотъ"
45*—
Циментъ Portland к-о 130 вар. 10'—
Бълг. циментъ „Левъ", 100 кр. л. 6'50
Масло дърв. Royal айвал. к-о 1*80
„ E-Vierge
„
„ 1*70
„
„
Vierge
„
„ 1*55
„
„ Superieur
„
„ 1*50
8|» ' »
E-Fine
„ 1*45
n
„
„
Extra
„ 1*48
„
„ обикнов. II митил. „ Г45
„ сусамено I
1-18—1*20
„
„
II
к-о 1-16—1-15
„ фастьчно I
,.
н-Ьма
„ слънчегледово
1*10—1'14
Маслини Specialite
0*96
„
Superieur
0-90
„
Extra-Extra
га „
0*88
II
„
Extra
II
0*85
0*82
„
Prima
и
II
Локумъ кристалъ'
•170
,
лукзозевъ
•
1% 1-20
Локумъ
•%i обикновени 105

Метали
Калай Английски кгр.
5*85
Гвоздей въ каси к-о 100% кгр. 0-30
Желъ-за НМ к-о 24 връз. 7-25—7-50
Шв. кжео к-о „
7-25—7-50
шина
пръти
100
к-о
0*20
и
0*20
„
пенчереликъ 100 „..
0-25
Стомана
Англ.
к-о 50 100
каса
24—
„
чемберликъ
Ламар. черна връзка отъ 8 листа 12*80
. „ Ю „ 1320
.
„ „ 12 „ 13-60
и

it

„

и и

1* „

14*—

Галванизир. кгр.

8 „
10 ,
12 .
14 .

00-48
00-48
00-48
00-50
00-49

•

я

а
»

я
а

Олово

.

ЧугуВЪ

а

,
а
а
it

това

но-—

Каменни въглища.
Варва, 7 априлъ 1912 год.
Кардифъ I качество товъ
75
а
П непрЬсятъ
55
Коксъ
„
100
Антрацить
„
65
Жел-Ьзарски вжглища тонъ
—
Огнеупорни тухли парчето
0*30

I Камбио. |
Бъмгарсна Народна Банка,
(Варненски клонъ)

Варва, 7 априлъ 1912 год.
Камбио на виждане (чекове).
Купува продава и ивкасира
Авверсъ
. 99-38 99*68
Берлинъ
123*18 123*55 123-50
Виена
104*50 104*80 104'75
Лондонъ
25*23 25*31 25*30
Парижъ
10000
100*25
я
1.05
%
С. Петербургъ 266-15 26730
~
а
1.05
V» ,
22'90 22*96 22*95
.
1и%
1 - - Цариградъ
Наполеонъ у Виена Крони 19*11
,
челвкъ к. в об. 1"—
Комисиона за прЬводъ минимумъ ва
,
нар. каси к. 10 1*—
Лимони Авдросъ к-о 39—40 14*— всички гор-ЬозвачевитЬ държави 1 лв.
Лимови италиански
каса
14'— Комисиова за нр^водъ въ вжтрьшПортокали Тарабулузъ
14*— востьта ва Царството е %%о съ ми
Яфа
13*50 нимумъ 25 стотинки.
Мандарини връзката^
00*—
Бъмгарсна Търговска Банка
Соль Фоча
*
13*30
(Варненски клонъ)
, Тувиска
сто кгр. 11*80
Варна, 7 априлъ 1912 год.
, Анхиалска
12.5о
Купува
Продава
, Атаваскьойска
12-60
100100*25
, Ситна (бита)
7*70 Парижъ
25-24
31-—
енава
; 13-30 Лондонъ
22*86
22-97
Зачка гол. варели
к-о 0-10 Цариградъ frs
100- .
100*55
„ .мал. „
•• 0-12
104-50
104.85
Стипца голыми варели
„ 0*19
100
100*35
,, малки
„
и 020
123-15
123*55
Рошкови сакъшк.
и 0*20 Берлинъ
99-40
99*75
„ " критски
0-20 Авверсъ

НАИМЕНОВАНИЕ

Ц*Ьви въ брой.
53-—
Споредъ свьдЬнията обнародавани Захарь наси кгр. 50 др. б.
2Т—
въ официалния, «Руски търговски и . : / ; .„ . '. 25 -. k •
индустриаленъ журналъ*, ,вр*мето се
„ Едри бучки 50 кгр. „ 54-—
било постоплино връдъ по цьла Ев
.', » . »
»•• 2 5 а , а •
27.
ропейски Русия; температурата се е
„ торба (келле) кгр. ,
1*05
издигнала отъ 3 до 6 градуса надъ
„ торба ситна брашно
1.08
сръдпята. Слънцето е постоянно скри„ ' „ пгЬсъкъ „ кгр.
1*—
то и врьмето мрачно. Пр*зъ послЬд-^ КафеРио I
3-20
нигЬ ньколко дни, дъждоветЬ валять,
...,••.. п
з—
особенно въ централна и неточна Ру ','.'.
, Ш
2*90
сия. Снъта не се е стопилъ съвсьмъ,
.-Лаве Г
320
оевьнъ въ сръднята часть, по сьвер.';
. П
3 ни Кавказъ и въ една часть отъ юго,
» Ш '•?'
290
западната и западната части. Състо, Rolle I =
3-40
янието на посЬвить въ по-гольмата ,.-. . . ... п
з-зо
си часть е добро и влажностьта ва
»
Гуатемала
3*50
почвата достагьчна
Европейската пияца по твърда съ тен
денция ва повишение. .
Варненеко тържище.
Бахаръ
1.30
Анасонъ
новъ
I
стока
Сакъзка
1*30
;
7/IV 1912 год.
Пиперъ червепъ I
0*85
Днесь имаше ва борсата продадени -••••• '••;>: ш '.: V ,•'-.••.••- j '« ;:0*80

71% вагона • 8 торбв,

0*48 Хурми нови
,,
„
0*47
,.
„
0*45
3*90 Инжири торби
,
каси ва вървй
3.60

Леблебин елеме I

Курсъ на банкови и дружественй ц$пни виижа.

Сулани

Ов*съ

Тазъ седм. 285,000' 14,000 225,000
Мин. седм. 414,000 : 3,000 246,500
отъ започванието на
\ *
каипан. 2,883,500 44,500 2.335,000
ср. мин. г. 4,209,50012,169,500 2,230000
Що се относи до изпратенитв зър-.
нени храни вънъ отъ Европа гЬ въз
лизатъ на:

Е Т И Н Ъ

1*80

Застрахователно Д-ство, .Балкаиъ*,
Застрахователно Д-ство, .България*
Българска Генерална Банка
Генерална Ипотекарна Банка
Кредитна Банка
Балканска ,
Софийска .
Българска Търговска Банка,
Българ. Кредитна Банка .Гирдапъ*
Търговско-Индустриална Банка
Акц. Банка .Напр-Ьдъкъ"
Банка „Добруджа"
Банка .Дели-Орманъ*
Бълг. Заложна Банка
Съедин. Тютюн, фабрики
Варн. Индустр. Д-во .Сила"
Кредитно Акц. Д-во .Зора"
Варненеко Търг. Кред. Д-во
Анон. Акционерно Индустр. Д-во
Бълг. Акцион. Д-во .Дружба"
Бълг. Търг. Параходно Д-во
Кред. Акц. Д-во .Землед-Блецъ*
Землед. Акц. Д-во .Орачъ"
Търг. Акц. Д-во „Ермисъ"
Варн. Търг. Акц, Д-во .Трудолюбие*
Търг. Акцион. Д-во .Трудъ*
Търг. Акц. Д-во „Напр-Ьдъкъ"
Търг. Акц. Д-во „Съединение"
Акционерно Д-во .Енергия"
Кредит, д-во .ЗемлеяЬлецъ"
„
„ „Бадащность"
,
. „ „Надежда"
Берков. Търг. Акц. Д-во .Съгласие"
Добричско Акц. Д-во .Бадащность*
Парно-мелно д-во „Съгласие"
Разградско Търг. Д-во .Надежда*
Акцион. Кредит. Д-во .Бадащность"
Шуменско Търговско Дружество*
Орхан. Сп. Акц. Д-во .Бадаще*
Спестовно Д-во .Бадащность"
Акц. Кред. Д-во .Съединение"
Търг. Акц. Д.во ,Дов*рие*
Акц. Спестевно Д-во
Анон. Акцион. Д-во .Трудъ*
Акцион. Търг. Д-во .Сила"
Българско Акц. Д-во .Бждащность'
Ломско Акц. Д-во .Богатство"
Проваднйско Сп. Д-во .Доверие"

Барутна фабр, .Принцъ Борис***

Седалище

Капиталъ

София
Русе
София

2,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
3,000,000
6,000,000
1.000,000
5,000,000
Русе
2,000.000
Пловдивъ 1,000,000
2,000,000
ПлЪвенъ
1,000,000
Балчикъ
100,000
Силистра
300,000
София
Пловдивъ 4,000,000
600,000
Варна
'500,000
200,000
1,000,000
Балчикъ
500,000
Варна
1,468,800
и
300,000
I*
300,000
Балчикъ
300,000
Варна
400,000
»
114,356
it
150,000
Балчикъ
600,000
I,
300.000
Каварна
400,000
Ст.-Загора
Берковица
Добричъ
Шуменъ
Разградъ
Шуменъ
I,

Орхане
Севлиево
Силистра
Балчикъ
Ловечъ
Русе
Пл*венъ
Добричъ
Ломъ
Провадия

Русе

300,000
85,000

Резервенъ
фондъ

КУРСЪ
о И*

ий- I ааВnnin. I ввеогь

100
530
100
592
250
395
250
120
72,000 1250
200
285
650
100,000 500
100
153
100
153
600,000
100
51,908
100
333,000
130
100
203,000
125
53
3,000
55
6,000 500
520
100
132
500
19,787 500
200
250
76,000
100
27,000
90
40,700 1000 1200
36,000
100
90
223,892 400
100
40,000
114
100
40,000
105
100
14,000
107
100
184,000
160
70
44,356 50+31
114
20,000 100
160,041 200 315
НО
50,000 100
114
45,000 100

101,000
750,000

88,000
37.000

9,000
140,000
200,000 113,388
1,000,000 45,000
400,000 86,000
160,000 23,350
9,000
150,000
200,000 42,100
3,420
150,000
626,596
500,000 34,757
400,000 30,120
1.000,000 55,044
300,000 19,500
263,011 44,066
1,008,000 .7,703

100
100

135
52

100
100
135
100
112
100
165
200
250
200
107
100
100 1 3 7 "
100
116
200
522
100
ПО
100 ., 85
200
175
100
95
75
НО
1000 1400

535
594
405
130
295
660
156
155
140
130
530
134
255
100
~95
116
110
110
170
115
320
111
117
145
53
120
140
175
275
108
112
93
180
100
115
1600

Стр. 4
i-.Ьшм

BpoR 3 0 6

,;тз>рг;сдаски ФАРЬ»

ЪяЗЗВЯшЯЯ ШШШЯЯЯш

„СШ0К0В1ЛН,

(6

ГЕНЕРАЛЕНЪ ПР-БДеТАВИТЕЛЬ»

^НТОНЪ ВАГНЕРЪ -

НАРОДНО ОСИГУРИТЕЛНО Д-СТВО
В Ъ Т Р . СОФИЯ.
дава най-изгодни, ясик и категоркчпи условия при
ПАЙ-ЕФТИНИ ПРЕМИИ ЗА

-

Техническо бюро. Площадь п р и д-во . Г И Р Д А П Ъ
•
:
ГР. -РУСЕ. :. . ••
, "•'; ;;.
- Изктстнигв самоковални камъни държатъ рекорда въ всички
— изкустнигв wamuivu
к о в а т ь , икономия н а ,
по-модерни държави, никога не т Р ъ " в * п ^ п ^ п п „ а ч е ' е н ъ брашненъ
енергия, много произвождатъ и; давать най-доброкачественъ орашнин

Оеигуряване по животъ
ЕЖ
Попудри оеигуряванея I S Л Ъ КдЛвРиСжКи0 мПРиВГиЛда
*
Осигурявания по пожаръ ^ Г ;
Ш
по разнообразии комбинации, пригодени за НУЖДИТВ И Ш Л О ЖЕНИЕТО ПА ВСВКИ КЛИЕНТЪ.

° * У ! Г Б р а ш н е н и сита .Radial" е л най-простотворнит* з а малко и а
D
гол-вио производства, заематъ малка пом-встимость. ^ . . ^ в я д
а
- Доставя; веШви видове модерни «ипини,птурби ИЯ^ВМВД,
чистачки^ др., отъ
^ ^ < S Z ^ X ^ S r ^ S T l l
•Z^^JSS^^SSZ^^
на съвр*.
менната конкуренция, като cam» извършва « о и п и ш т * .
ад
— Пр*порл1ва: Суровомасленит* мотори с ъ нажежено^плояни
запалки, функция ефтена, експлозии изключени.. , :\ ^ л - _ , ,
Равновълнит-Ь парни машшга „НОВОСТЬ" патентъ:» »вгоск ,
извънредно легки съ икономиченъ грривенъ материалъ. ^ ^ ^ ,
Тухло и керемиденит-Ь.машинипатентъ: «Stembruck за ржчни
до н а й г о л * м и фабрични производства: н е с е нуждае отъ^гиосени
модели, поради което много фабрикигазам-вниха с ъ т а я система.
Забъл-Ьжка. Но желание доставя всевъзможни малко У П 0 Т Р ^ *
в а ш машини съ 4 0 - 5 0 на с ю отъ новигв по-ефтено. I ол-вма и к о 
номия при покупка на употр'Ьбени вършачни гарнитуры. ..-,,
ПР

т п о п р П П П Г П - ОСИГУРЯВАНЕ ОТЪ ПОВРЕДИ ПРИ ПР13l i J a l l D l l U p i D НАСЯНЕТО ПО СУША И ПО МОРЕ;
flivfcmv QTinnmroiPQ посл'Ьдвано при упражнение на ЗАНЯЩЩЦ
OdlUllUifljfna ТИЕТО И ПРИ ШЯТУВАНЕ;

БАЛКАНЪ.
ОСИГУРЯВА КАПИТАЛИ И ЗЕСТРА ЗА
МАЛОЛЕТНИ;
га анти а
КА ЯК AHTl Р
Р клкентигЬ си съ всичкитв резерви и
и д . 0 1 Д Л Ц и гаранцаи,въ размерь по-вече отъ 20,000,000 лева,
пласирани въ България въ сигурна държавни ц-внни книжа и първи ипотеки, подъ постоянния нонтролъ на държавата и акционер
ритв —КАКВИТО РЕЗЕРВИ И ГАРАНЦИИ НИКОЕ ДРУЖЕС
ТВО HUMA ВЪ СТРАНАТА.

Поискайте проспекти и сведения, конто се давахъ
веднага даромъ
"отъ Главната Дирекция въ София и отъ м-встнитЬ и шьтующи
агеыти, за да се уб-вдитв д'Ьйствително въ пр-вимуществата, конто
дава БАЛКАНЪ за оспгуренитв.

БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ь ft

К а п и т а л ъ 1,000,000 лева.

Дараходно Дружество „Панелиникъ"

ОБЯВЛЕНИЕ.

-,•••• * "•.

Съгласно с ъ опр-Ьдвлението i на Варненский окрлшенъ сждъ подъ
№ 778-отъ 14 февруарий 1912-г. ще продамъ на публиченъ търгъ версиигв
на несъстоятелностьта „ Ю . Мицовъ & Натанъ", конто възлизатъ на лева
111215-56, съ 5 0 % намаление т. е. по първоначална ц-вна 55607 лева 63 ст.
Т ъ р г ъ т ъ щ е се извърщи на 28-й априлъ 1912 год., часа 2—5 сл-вдъ
нладн-Ь в ъ писалището на Кр. Мирски.& Д-ръ А Ив. Ксантовъ въ гр. Варна,
. I I участ. ул. Драгоманъ, чр-Ьзъ явно наддаване и ще се възложи на послед
няя наддавачъ. З а право участие,на търга пр-вдварително да се внесе 5 %
отъ първоначалната сума като залогъ. Горницата въ (10) десеть дена.
Книжята е л на разположениа на желающигв да купятъ вс-вки при; сжтственъ день о т ъ 3—5 часа сл-вдъ , пладнЁ въ сжщото писалище. Синдикътъ не поема никаква отговорность за сжщестауване на вземанията,
нато за съетоятелностьта на дължницитЪ.
Варна, 4/IV 1912 год.
Синдикъ по несъстоятелностьта на Ю. Ми
цовъ & Н а т а н ъ : Д-ръ А . Ив. Ксантовъ.

Съ клонове и агентури въ; всички градове на; царството.

Флота на;дружеството:

Делфисъ
вм. тона 5100
Еонъ
•'»•'•
4100
Пантаисъ Ралисъ
, 4000
Сапфо
» • , s 2500
Скарамангасъ ,
, * 2000 .

Траки .
Иониа ;
Алваниа
Самосъ
Тессалиа,

Централно седалище С О Ф И Я .
—

вм. тона 1700
.;•,, . 1700
;.
- 1700
• - .•
.-.

»

-:•:.•

юоо
800

Параходитв еж бързоходни и съ електрическо осветление, заминаватъ отъ Варна редовно вевка'седмица въ 1 вторникъ, точно часа 5
сл-вдъ пладне, направо за Цариградъ, Дарданели, Митилинъ, Смирна,
Х и о с ь , Пирея, Александрия, или Триесть, а въ връзка е л съ параходи
т в на сжщото дружество въ Пирея, конто заминаватъ за Сифно, ЦанеЯуРетимно, Ираклио (Кандия), Гитионъ, Даламата, Катаколонъ, Патрасъ, Корфу, Триестъ, Александрия,
Халкида,
Едипсо и ВОАО.
., '•,.

.

—

i

;

.

• ..-

!

'

'

'

.

•

Г а з ъ въ к а с и и варели, Бензинъ за осв-втление, за мотори,
автомобили и индустриялни Ц-вли, Минерални и Цилиндрови t
масла, Газойлъ и Дизелойлъ за Дизелмотори, П ж к у р а з а отоп-},
ление на парни котли. Катранъ, Парафинъ съ НАЙ-ИЗНОСНИ
Ц-БНИ и УСЛОВИЯ.
.•...,•.••:
''

Отъ Варнен. Агенция.

ЗШЕЕЕЕЕН

ТЪРГОВСКО ШДУСТРИАЛНА БАНКА

новъ хотмъ

пловдивъ

Основенъ капиталъ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 л в . напълно внесенъ ,
Основана 1895 година

v

Извършва вавкакъвъ видъ банкови операции:

въ Балчикъ.

сконтвра търговски ефектп; прави заеми cp-вщу лични гаранции и съ
• .-V залогъ на ц-вши првдмети и стоки:
Открива текущи см-втки cp-вщу лична гаранция и ипотека на недвижими имоти; Купува и продава чёкове за въ България и странство,
...,•'-•..
прави и парични приводи;
Купува и продава разни ц-внни книга и стоки за чужда см-Ьтка;
:
,
Р А З Н И ПР'ЁДСТАВИТЕЛСТВА.

;

Построенъ е пр-взъ л-втото въ 1911 година. Отворенъ е
за пръвъ пжтъ-на 15 януарий 1912 — чистъ, хигиениченъ и
съ добра и честна прислуга. | Мобилиранъ е най-модерно съ
съвършенно нови мобили поетилки и покривки. За търговскигв пжтници и за изложбата-на образцит1з имъ има всички
удобства/При хотела има локаЛъ и ресторантъ отд-влни. Въ
локала се консомира пиво, разни напитки, кафе и чай. Поев-:
щава се и отъ най-избранигв|евмейства. Р е с т о р а н а има
п ъ р в а т а най-отлична к у х н я .
;;
^
:;. Телефонъ Ms 11.
? - Съдържатель:

Приема влогове:

БЕЗСРОЧНИ съ 5 % годишна лихва. СРОЧНИ за до 2 г. 5*/|% г. лихва.
•л
СРОЧНИ за до 5 години 6 % годишна лихва.
Телеграфически а д р е с ъ : ) „Индустриална Банка".
' ••'•*••
ТЕЛЕФОНЪ № 17.

ГРИГОРЪ ДЕНЧЕВЪ.

Изменение расписаннето на Гръцкото Дараходно Др-тво Джонъ ЖаЕЪ Дуаллъ £ Варвуръ.
Линия Варна—Цариградъ—Дарданелит*
—Пирея-Патрасъ—КорФу &Ай-Саранда
услуаква се отъ бързит-в и електрическоосв^тленит-в
"- '•"•-"
"" -параходи.-

,:

...,,.

-

_

^

.

«

•

Пристигва

Дни
•

\

;

•

•

.

1 Варна
"

•

'.

Цариградъ \

Вторникъ,
; Ср-вда ;
Четвъртъкъ
Петъкъ •
Неделя '.

Банкерсната ня^

Сутринъ

Сутринъ
Вечерь

'- п ' 1
Сутринъ
Пирея
|
З а б п л п ж к а ' . Приема плтница и стоки за Цариградъ, Дарданелит* и
за всичкитв пристанища на Гърция, Пирея, П а т р а с ъ . К о р ф у и др. за Солунъ,
Ай-Саранда, Превеза, Салаора, Саяда, Парга, както и з а Бриндизи (Италия).

Отъ Варненската Агенция.

Иванъ х. Беровъ
j Г а б р о в о ;:г;-;.
ва i чисто вълнени Платове е най-старата и реномирана, поради свойт-Ь хубави к а м г а р и , т р и к а , а т л а з и , дюзове, и
\
••:
-г други модерни Платове. = : . :.:*
^ Ф а б р и к а т а дава найдобри условия и услуги на своитв
клиенти в ъ сравнение съ мветнигв и иностранни продавачи
на Платове, ващото фабриката не се движи съ парна сила,
•
а съ водна — електрическа. ,

f

Важно за зёмледЬлпит^!
GEBRODER IEBERHARDT

Вечерь
Вечерь

'

, ,•••' Петръ & П в щ Жахалвишки—Наварна.;

всЪщВ

Вечерь

Сутринъ

г

най-усъвършенствуванит'в и най-содидно к о и с т р у и р а н и т •&
плугове е л он-взи о т ъ фабрикатк

Тръгва

*

я

*

1

-

Неделя '•
Цариградъ \
Бургазъ ( ' , Понед-влникъ

',•

Ноииро
се зи
пподанъ

„ Ш Ш Н И " и ЗАРГАРИТА".
•jft-U-V

Пристанища

;.

ЖШЖИЖЖЖ^ЖЖТШ]

^ И с к а т е л и да иматенай-Ьол-вмото удоволствие в ъ п ж т у ванията Ви близки и далечни| н е д ^ й т е жали Скромната сума
5,340 лева, а си купете едничкия наЙ-СОЛНденъ, л у к с о з е н ъ
и бързъ афтомобилъ „ P o r d i ' V който шптува по вевкакви t
п ж т и щ а и искачва неимов-врии в и с о ч и н и . " У
, ;/
Отнритъ автом. мод. 1912 г. с ъ бш-вста, 4 ц и л . 20 кон. силилв. 5400
Занритъ (.. , .,-,„• , . , ; 6: , » ^ 20? >
» . 6700
въ брой франко коя да е тара въ; Царството. .
Ц-внит-в се разбирать включително:
.<. ;
. 2 бронзови фара
'.'; (
лева 120.— > ;
r l апарать 8а ацетиленъ
, 50.—
3 бронзови.фенери
<,
' , " 120.— -•-•у-".'-;>.
•> .•:
'. 1 свирка '
.• I
i ... \^,',-.'в .... 6 0 . — '..., ' •.';.;!
Разни инструмента
""" . ^ 0 . —
1 километрброитель за бързинигв
„. Л 5 0 . — ; * is: и ;i
1 стъкленъ пр-вдпазитель за в^търа , : 120.— ,,
<•
\ Всичко лева 650.—
,...,
' Въ депозить държимъ всички резервна части. , ; •
-;; ,',,
Порж.чки,за! В а р н а и О к р А г а при

ВЪУЛМЪКВавария).
МАРКА„ГЛИГАНЪ" Главенъ представитель за Б ъ л г а р и я :

„НЮ-ИОРКЪ"
ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЗАЖИВОТЪ.:
упражнение прг1шъ 1911 година.
Нови уредени осигуровки n p t s b 1911 г.: ЛЕВА:

9I3.904.8S3

Хуго Шоберъ въ Русе.
Ц^нораапнсъ безплатно и Франко.

Ная«значително произведение, което е било реализирано отъ
.
едно само Дружество въ цълия свъгь.

Сума на уредени осигуровки в ъ сила . . ЛЕВА: 10.894.I63.029
Сума н а Актива . . . . . . . . . . ЛЕВА: 3.648.378.388
Сума н а Пасива . . . . . . .. . . . ЛЕВА: 3.011.523.375
Основна резерва з а дивиденти. . . . . Л Е В А : 536.855.013
Обща сума на приход, прьзъ упражнението. ЛЕВА: 583.910.552
Обща сума платена на притЪж. на полицигв. ЛЕВА: 278.045.515
Заеми отпуснати прЪзъ 1911 г о д . . . . Л Е В А : 130.110.337
Числото на полицигв в ъ сила . . 1.022.726.
Платени за смъртни случаи въ България до 1 Януари 1912 г. Лева: 3.956.595
Платеии за смъртни случаи въ България само пр*зъ 1912 г. Лева: 296.195
Платенн дивиденти пр-взъ 1911 върху полици съ
Обща сума на платени
годишно участие, издадени пр-взъ 1909 г.. възрасть
на осигорений 30 години:
Дивиден. пр-взъ 1911 г.
иойяо
Оеигуряване пожизнено . . .
. . 16,57%) огь
*
Осигур.въ случай на смърть, 20премии 15,07%} с*дашвага°" ЛЕВА: 47.985.320.
См*сено оеигуряване отъ 20 год.. . 12,51%) премия.
PQT* вевкакви обяснения се дадатъ по поискване: "%3|
Директоръ за България: Г. ГЕОРГОВЪ,,
София, Бул. Доидуковъ, № 43.
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ИЗВЪСТИЕ
Новооткрития варненски модеренъ т<ва
...
търъ-кинематографъ на

- = К РАНКОВЪН!:
вв
Ул. Царь! Борисъ
Ton,a4 H ^ec1f H f l nn3 H f l 1И9ЯИ \Д тТ0 Пс ао чмиът д а в а Редовно свовт* кинема ф
St^HCTLn^Jf Т ' *
^мата варненска публика намира единствено м-всто за развлечение и пр-Ькарваве весело вр-вмето си
S » 1 ? ^ ? ™ i e см * нява н а всгЬ «и три дни въ седмицата.
дневнигв представления се давать съ 50 на сто намалеии тгЬш
Кинематографа, както по ц-Ьна, така и като модерно
« ё
единствения и най-добъръ кинематографически театъръ в ъ Варна.
Театъра с ъ м-Ьста, ложи и балкони съдържа 760 м-вста
°"
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