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Варна, 17 Юни 1912 год.
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За обявления:
гармовдип^иыи 1-ва

НадЬля, Вторникъ,
Четвъртъкъ и Сгкбота
лиоте,fta

Пбонаментъ ja България:

За година . . 1 6 ло.
?„ 6 м-ца . . 8 .
. ' 3 м-ца . . 5 „

LE PHARE DU COMMERCE.

За странство:
За година . . 3 0 лв.
, С м-ца . . 15 ,
винаги пр-Ьдплата

Съобщения, (
суми се изпращат*
уредника П. Драгулев'»

СУБСИДИРАНЪ ОТЪ ВАРНЕНСКАТА, СОФИЙСКАТА И БУРГАЗСКАТАТЪРГОВСКИ КАМАРИ.

анъ за информация, политическа и стопанска икономия, търговия, земледелие и индустрия.
Уредничеството се помещава въ собствения домъ на уредника.

Единъ брой Ю стот.
Пощ, кутия We 61

Единъ брой 10 стот.
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ШЯМВЕ

laschiiienfabrik Roscher G. М. Ц. Н; GOERLIT

Въ модния магазинъ на Д. Калояиовъ-Варна.
.

Техническо бюро Букурещъ—София.
София.

Ул. Екзархъ Иосйфъ 33, сръщу новите бани.

Телефонъ 900.
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Ц/ЁНИ.

Отд-вла за дамски дрехи разширенъ. ~""—

Складъ отъ готови, специална работилница за поржчки съ новъ кроячъ
специализиралъ и практикувалъ въ ПАРИЖЪ.
НАЙ-ГОЛЕМИ НАМАЛЕНИЯ НА ДАМСКИТЕ ДРЕХИ. .•'. .
Ср-Ьщу купони отъ 100 лева покупки правя още 2% отслпка.

Анастасъ П. Иаранашввъ—Балчикъ

Тръгва:
Отъ Балчикъ
.
,
„Варна
„ Каварна

'

Вълнени мусолини последна мода по рано мет. лв. 150 а сега 120
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!•Ковори за стена съ най-избрани карт.
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мет. 11 090 и
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Корсети посл^денъ фасонъ
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„
0 95
Докове сатени
1-25 и
„
095
it
11
it
11
Блузи съ копринена бродерия модни 11
броя I I 6-— и
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„„ *•Басми съ хубави краища
мет. )t 0-75 i t
060
it
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Понжета копринени всички цв-втове 11
1-20 и
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Месалини копринени
2 50 • I
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Разни копринени модни Ешарпи
броя I I 5-50 11
„ 4иЗ
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и
Рлкавйци дълги ажурени
1-50 i t
м 0-90
11
it
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Съкретни копчета най-здравитв
020 и
.,
010
дуз.
11
и
11
Ширити за поли широкъ
мет. 11 0-25 о
.. 0-20
и
»)
Всички видове хасета съ 2 лева топа по ефтино отъ ангросистигв.
Съ подобни намаления се продавать всички други манифактурни, галантарийни стоки които пристигатъ нови вевка седмица.
Особенна мамаления на всички артикули за чеизи, свадбени и кръщелни
потребности.
,

Дългогодишна изключителна специалност
Тухларски машини.
Доставя комплектни инсталации за тухларската и керамическа индустрия.
Инженеръ-специалистъ на разположение на сериозни купувачи.
i z z z z Главенъ представитель за Ромшгая и България: z z z z :

Букурещъ
Str. Smordan .61'

е

Телефонъ № 223.

У р е д н и к ъ - П. ДРАГУЛЕВЪ.

за Варна всЬки день въ 9 ч. сутр.
; Каварна .
. , 6,, сл.об.
„Балчикъ „
„ ,. 3 „ „ „
„
„
„
„ „7 „ „ „

Таксата е:
Балчикъ—Варна 8 лв. на човЪкъ
„ —Каварна 4 „ „
„
Варна—Балчикъ .8 „ „
„
Каварна—Балчикъ 4 „ „
„
. "~•" Бвлетнгв се продавать: Въ Балчикъ отъ Иванъ Денчевъ въ
. ,
хотелъ „Бълюрия". ——
—— Въ Варна Бирария „Малгкъ-прошет"—
Мусаллата срЪщу хотелъ „Пр-Ьславъ".
Въ Каварна отъ Андржа Т. Илиевъ—бакалицъ.

ВСИЧКИ ПРОВЕРЕТЕ И СИ НАКУПЕТЕ.

ГРМТДНЕРЪ"

19

ИСКАТЕ ЛИ ДА ИМАТЕ
ЛЕГКЪ,ЕЛЕГАНТЕНЪ
«

БЪРЗОХОДЕНЪ

^

свишовъ
ТЪРГОВСКИ
ПОСРЕДНИК!»
(миситинъ)
я съ

ДОСТАВЯ:
ВсЬкакъвъ
видъ нашинн
и материали.

Централъ Варна, клонове: Бургазъ, София,
Русе, Сомовитъ, Дловдивъ и Муменъ.
Комисиона и Експедиция.

Инженеръ Шт
ВАРНА.

ДОКАЗАНА ЗДРАВИНА

ПОЕМА:
ВсЬкакъвъ
видъ
инсталации.

ВЕЛОСИПЕДЪ,

Т И Х А И Б Ъ Р З О Ш Е В Н А , ликодеитюща свТЗДРШ
съ специаленъ апаратъ за бродиране, шиюща напр*дъ и назадъ
гарантирана и луксозна машина?
№*
ВЗЕМЕТЕ СИ „ Г Р И Т Ц Н Е Р Ъ "
***

ШйЛЯТЛНШ д а с е с Д° б и е т е с ъ истинско модерни й доходни инстаШШШШЩН лацииг—не забравяйте да се отнесете и до насъ.

НЕ ВЗЕМАЙТЕ ДРУГИ, ДО КАТО НЕ ПРЕГЛЕДАТЕ

Продажба: Г А З Ъ , СОЛЬ,; МИНЕРАЛНИ, МАСЛА
;;.. З А Х А Р Ь и М А Р С Й Л С К Й КЕРЕМИДИ

шг.гж геа.гаигет ш-шкжшш

прочутитФ ыашнии и велосипеди „ГРИТЦНЕРЪ"

шшт£

Искате ли да при
тежавате една усъ
вършенствувана ма
шина За шевъ, която
работи на л1шо и на
дйсно с т р у в а й к и
много ефтино?
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BRUXELLES, (711 Rue Linthout 71) \
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Пълно гимназнадао образование; но-главно и специалпо за
Т ъ р г о в с к а к а р и е р а и подготвене за постапвание въ А н в е р АНГЛИЙСКИ И Н'ВИСКИ езици.

П О П Р А В К И БЕЗПЛАТНО.
ГОЛШЪ ДЕПОЗИТЪ
отъ най-уегвгршвнетвуванитгъ

""""~

Първостепёини референци отъ видни българист семейства и твхни

Плетачни Машини

== „МЕТЕОРЪТ
и

^ ^ Изисквайте винаги прочутата

•ДНЕВЕРСАЛЪ"

«арка „DUrkOpp"

СЪ ЕДИНЪ И ДВА НОМЕРА ДЕБЕЛИНИ.

Реномирана въ щЬлъ св^гь за ней
ната здравость и красивость.
Отнесете се за по-подробни сведе
ния при Генералния Представитель.

ската Тьргов. Академия.; Изучвание основно Френски,
'•—-~~

Z ПРОДАВАТЬ се въ БРОЙ и НА СРОЧНИ ИЗПЛАЩАНИЯ

Защото само този не е взелъ отъ ГБХЪ, който не ги е ВИД-БЛЪ.

Представители за България БР. И. БЪНЛОВИ, Р/Св, София, Варна.
о о о
о Представителство въ всички градове на Царството о о ' о о

САМУЕЛЪ - ВАРНА.

шшшшашттшшшшштш синове — ученици ВЪ колежа, ттттштшаттшштшт

ПРИПИСЫВАНИЕ ИСПРАЩЛ СЕ ПРОГРАШЯ И ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ.

Търговско Акц. Д-во „ДОВЕРИЕ"— Балчикъ

Банка „Добруджа"—Балчикъ Анои. Д-во

Вълг. Акц. Д-во! „ДРУЖБА"
• .

открива търгов. отд*лъ и почва да се за
нимава съ комисиона па зърнени храни.
Избягвайте всички спиртни питиета, пазете си здравето* Искайте отъ
прочутиг!» старопланински берковски чисто натурални малинови сюроии,
малиново вино я малинова ракия, ч
i ЦЪноразписъ при първо поискване.

Адресъ; Бр. Клисурски-~ Берковица.
mam

mm

Капиталъ, напълно внесенъ' лв. златни 1,000,000
Резервенъ капиталъ ,, •,. . . 200,000
Върши волкакви банкерски и търговоки операции,
: : : представителство и номиоиона съ : s :

Машппонъ отдЬлъ въ гр. ВАРНА*
Депозитъ на вевкакви земледвлческн и други машини и
ПРВДСТАВИТЕЛСТВО ЗА:.
[. .'.
.
Хармани отъ Американски и Европейски фабрики, мелници отъ
най-реномирани Европейски фабрики: торбини, валеови и др., които
доставлява и инсталира.••.•?
Доставлява по порлчки и помпи, мпръскачки, инсталации за
"''.•'
• •• < парно отопление и др. :
«uMt

Основенъ калиталъ лева 8л. 150,000
Извършва вевкакви банкови операции:
Отпуска заеми ср-Ьщу лично поръчителство и цФнни книжа;
,

Сконтира търговски полици;
•Купува и продава вевкакви ц-Ьнни книжа;

< ">

Инкасира търговски ефекти.

Приема срочни й бесрочнй влогове.
Телеграф.-адресъ „Довйрио"
Телефонъ На 28.

Стр.

2

300,000

мМмипмймМШШм

Ръчнешш ла конгреса иа »ифговскв-яндуотриалпдтЪ
камари.

ркп дчрвели в ш л и щ а отлично

качество продави

„БАНКА БЪЛГАРИЯ
БУРГАЗСКИ БЛОНЪ
Ufiim пай-ум bpeim. — Франко шичшь
ПоржчктЪ- се изпълняватъ най-бързо и акуратно
Ш'Я&ИШШ•в*«во«в oeoacoesoeafcc^gfe

Курорта Св. „Константинъ".
Зчдъ Евксиноградскич Дворецъ, на 9 километра отъ грздъ BipHa, разположенъ 1вср-кдъ една чудно разкошна природа, край брега на Черно
Море, на I /» километра отъ детския морски саиаториуьъ, съ гледка до къмъ
Балчикъ и Каварна,

е откритъ вече.
.. Тая година, курорта е дадеиъ за 5 години на наематгль, който ще на
прави всички улеснения, за приятното и удобно прекарване въ курорта.
Курорта разполага съ 65 хигиенични, части и добре осветлени стаи
съ веранди и балкони, нарочно построени за куоортъ, обширни и разкошни
паркове, ливади а алеи за разходка, градини съ псввакъвъ видъ зеленчуци,
модерни мъжки и женски морски бани, бюфетъ, фурна, изобилна студена и
сладка вода за пиене, каквато нема друа въ варненския окръгъ, а нзй-сетне,
за набожни хора, въ курорта се намира и стара исто;ическа църква „Св.
Константинъ*, съ аязмо.
За всека стая се давать единъ или два железни нови кревати съ сламенни тюфлеци, маса съ 2 или 3 стола, омивалпакъ съ кана за вода и огле
дало, които ще се предадатъ на наемателите дезинфекцирани. Повечето отъ
половината стаи иматъ кухни за готвене.
Курорта е свързанъ съ Варна, посредствомъ хубава шосе.
За улеснение на живущите въ курорта, наемателя урежда ежедневна
поща, редовно и ефтино съобщение съ Варна, съ специални кола и се ангажирва да доставя .безъ възнаграждение за труда, н* желающигв, всички
съестни продукти и други потребности.
Тая година варненската окръжна постоянна комисия, въ чието владение
е курорта, ще строи на брега на морето, скеля, за да може да ставатъ съоб
щенията и по море.
За желающи, има и пълно ыобилирапи став.
Въ курорта не се приемгтъ ту'еркулозни и етрадающя отъ заразителни
й прилепчиви болести.
Специаленъ лекарь ще бъде няколко пъти седмично на разположението
иа живущите въ курорта.
Заповедайте, защото живота е много по-ефгииъ отъ Варна.
За споразум-Ьние до Андрей Поповъ, тютюнджия на „Мусалата", въ Ват.на.

ОТЪ НАЕМАТЕЛЯ.
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Акционерна Циментова Фабрика въ
—== Салона при Спалато. _=-Главна Дирещия — въ Триестъ.

|
|
•' ц

Цимента на тая фабрика е признатъ за единъ оть най-добригв
и е допуетнатъ за всЬкакви постройки въ Българското царство.
Главенъ представитель за България е г-нъ Александръ Блюменфелдъ въ София.
,
Г-нъ Ал. Блюменфелдъ, освенъ това, представлява и фабрики за галванизирани и черни водопроводни тръби и части
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ТБХЪ.

София.
Грандъ хотелъ

„ПЕТЕРОБУРГЪ

и

55 стаи, 4 етажа.
Парно отопление, електрическо осветление.
Жгълъ на улицигБ ,М.-Лунза" и .Екзархъ Иосифъ"*
— : — ТЕЛЕФОНЪ № 1100

Врой 400

.TbPiOBCKH ФАРЪ'
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Англо-Българско Анонимно Дрржество
-САРКИСЪ КУЮМДЖУЯНЪ".
Варненски клонъ.
Известява на почитаемите си клиенти, че му еж при
стигнали ангилийски
Ц за постилане „Линолеумъ", много доброкачество, разни ширини.

Д. х. Изановъ & Синове—Бургазъ
- клонъ въ СЛИВЕИЪ -

ГОЛШ ЖЕЮРШН ИДГАЗННЪ
Продава: Железни греди, цементъ, телени гвоздеи, бодлива тель
ламарина, цинкъ, бело тенеке, и разни форми железа за каруци и
постройки на здания.
Водопроводни тръби и принадлежности, джамове, мрежи, разни бои,
безири и др. и др.
Ц-БНИ всЪкога най-износни.

10. Чл. 14 отъ закона да се из
индустрии, би се предвидели н по*
специални — гдЬ по-тежки, где по хвърли ;
11. Да се реорганизира състава на
лени ~ условия; по-такъвъ начинъ m
всека индустрия нгЬха да се дадагь индустриалния Съветъ, като се до
пустнатъ въ него повече представи
Резолюция по въпроса за измшивнив напо-съответни и по-рационални облаги; тели па индустрията; съвещанията съ
14.
Че
въ
действуващия
законъ
за
занана за наоърВчеиив мгъстната насърдчение местната индустрия пред- тоя Съветъ да се направятъ задлъиндустрия.
виденитЬ специални облаги съ но- жителнп за министерството; разнос
Вториятъ конгресъ на търговско- •; ограничени отъ тия въ предшедству- ките за неговата издръжка да се из
индуетиалнитъ* камари въ царството, ,ващитв закони; отъ това излиза, че разходват* по-рационално;
свиканъ въ Плоздипъ, следъ като изс заварените отъ закона индустриални
12. При откриването на професи
луша доклада но въпроса за изпиъ- .заведения ще се ползуватъ съ повече онални курсове — съгласно чл. 47 отъ
нение закона за насърдчение лтет- облаги отъ тия, които се осповаватъ закона — въ индустриалните заведе
наша индустрия и станалите разис по силата на настоящия законъ; въ ния, да се иска предварително и съ
квания по него и като взема предъ двйствителность, обаче, би требало да гласието via собственика;
видъ:
•
•
.
• •••
бжце обратното, като се има предъ
13. Ползуването отъ облагите на
1. Че икономическата независи 'видъ, че проежществуващитв вече закона да се направи въ тЬсна връз
мость на стран vra и модернизиране неколко години предприятия биха ка и зависимость отъ търговските до
рязвитеието па нацията, би се осиго- могли да виреятъ и при по-слаба говори и митническа тарифа;
рили само, ако наредъ съ земледвли- 'подкрепа когато сега, на новите пред
И. Да се увеличи числото на ин
ето и занаятите — основните помина- приятия прЬдстои да се борятъ съ спекторския институтъ.
ци па най-голвмата часть отъ нашето по-стари заведения и ползуваща се
население — се създаде и закрепи една J съ по- големи облаги;
модерна национална индустрия;
I '15. Че съгласно чл. 13 на закона
Закопопроеатъ за контро2. Че за защита на националната даването облаги само на едно индус
ни индустрия и улеснение нейното раз триално предприятие въ районъ отъ
лътъ върху златпигв и
витие не е достатътчно да си служи 2—3 административни околии е принсребърни пр1шети.
страната само съ търговската си по ципъ фаталенъ за бждащето на ва
литика и митническа тарифа, а нало шата индустрия, понеже съ тая облага
Известно е, че вследствие справед
жително е да предприема и други ще бждатъ може би облагодетелству- ливите критики и неясния на българ
вътрешни мерки, най-важна отъ ко ,вани само неколко щасливци и ще се ските златари и търговци на златни
ито е прилагането на специаленъ за- ' спре нормалното развитие на местната и сребърни предмети, по отношение
конъ за насърдчение мастната индус ' индустрия;
некой положения въ закона за контрия;
16. Че индустриалния съветъ при тролтъ върху златаигЬ и среб ьрпи
3. Ча отъ практиката дебита при настоящия си съставъ не може да предмети, които даватъ възможность
прилагане на съществуващия законъ играе оная роля, която му е опре- да се злоупотребява съ търговията
за насърдчение мвстната индустрия се двлилъ законодателя; при това, тъй съ тия предмети и увреждатъ инте
оказа, какво той съдържа редица не- -както"е редактиранъ чл. 19, респек ресите на местните златари и търдостатпи и несъобразности ;
тивния миниегръ не е задьлженъ да горца, м и н и с т р а на търговията,
4. Че нигде другаде бързото про- се съвещава съ съвета по мероприя тогова Д. Христовъ, бе назначилъ
менение на законодателството не се тията отнасяща се до насърдчаване една комисия отъ чиновници специ
отразява толкози зловредно, колкото 'местната индустрия, а въ интереса на алисти и представители на златартамъ, гдето то е свързано съ матери самото дело би било ако министра се скиятъ еснафъ, на която възложа да
ални интереси гдето етабилностьта и ^задлъжеше да иска мнението на Съ изработи законопроекта за измене
ноелвдователностьта еж. едно отъ най- вета ;
ние и допълнение на сега сжщесглавпитв условия за постигане гони17. Че както при по-раншните твуващия законъ за контролата върху
, мата съ закона цель;
наши закони за насърдчение местната златните и сребърни предмети.
5. — Че въ много отъ постановле индустрия, така също и при сега
Комисията> си е вече привършила
нията на закона за насърдчение мас действуващия такъвъ, не се е имало работата и закопоароектътъ е готната индустрия е прокарана тенден предъ видъ щото това законополо товъ. Съ него се удовлетворяватъ
цията да се ограничить облагитп, жение да се постави въ известно съ ве гои отъ исканията на златарите,
не само за бждащето, но и за миотношение съ търговските договори но много важни искания оставатъ
налото, безъ да се обещетятъ накърvB митнически тарифи т. е. да се даде неудовлетворени. Его и по-важните
нените интереси, по който начинъ по-високо покровителство тамъ гдето изменения на закона които се прасе отбива индустриалното развитие митническата протекция е по-слаба. вятъ съ законопроектътъ: Алинеята
на страната отъ ногмалния му пъть Днесъ съществуватъ у насъ индус- на членъ 1, която постановяваше да
начъртанъ отъ по-рано;
' трий, които съ облагодетелствувани се преглеждагь и маркиратъ и всички
6. Че съществуващата въ закони както чрезъ митническите тарифи, отъ злато и сребро кюлчета, пръчки
те отъ 1894 и 1905 г. послътщвател- тъй и чрезъ закона за индустрията, листове, остатъци, тель и изработени
ность въ разширение кръпьтъ на пол >а други не по-малко полезни индус- отъ него изделия и пр. предназначе
зуващите се съ облаги индустрии, ^трии съ еднакво онеправдани и чрезъ ни за продажба, се отхвърля.
както и самитв облаги, не само че не мита и чрезъ облагите на специалния
Оевобождаватъ се отъ преглеждане
е спазена въ настоящия законъ, но :"законъ за покровителството;
и маркиране освенъ ония златни и
тоя последния въ своите преходни
18. Че действително нашата ин сребърни предмети, изброени въ бук
разпореждания (чл. 64) като запазва дустрия страда твърде много отъ вите а, б, в, г, дие отъ членъ 2, но
всички права на ползуващите се по олипса на добре обучени и съ техни и цредмети: златни тежащи до 2
предшествуващите закони съ облаги ческа 'подготовка работници, а отъ грама и сребърни — до 3 грама.
индустрии, създава една аномалия, ко ;друга ^страна професионалните кур
Допустимия пра всеки титаръ тоято много силно тормози напредъка сове еж една отлична мерка за нод- лерансъ се намалява: за златото до
на страната въ индустриално отноше»: *готовлсние на такива;
'
10 на хи дядото, а эа сребргго до 15.
ние;
Предвидениятъ въ чл. И срокъ
7. Че бирената, брашняната и спир
f £г- „х.-Мсказва мнпнш*.:?.™'.,?л<~.;^'отъ 24 часа, въ който-требва да се
тната индустрии които еж едни отъ
възвръщатъ на стопаните имъ пре
най полезните за страната и сё счи>
1. Подчъртава необходямостьта у дадените въ контролното бюро пред
татъ за доста закрепнали на местния насъ отъ специално законодателство мети за преглеждане в маркиране се
пазарь и не ее застрашаватъ отъ вън* за защита и закрепване на модерна премахва.
шния вносъ, следователно протежи- , национална индустрия;
Обгербването на бележките, съ ко
рането на тия отъ техъ, които хар2. Намира за належата да се кочатъ производството си изключително • региратъ часъ по-скоро непълнотигЬ ито златарите представить предмети
върху вътрешния пазарь, е неразумно; и несъобразностите на закона за на- те си за преглеждане и маркиране,
въпреки настоятелното искане отъ
протекцията имъ би се оправдала само I, сърдчение местната индустрия;
тогава, когато продуктите на сжщи-j
3.—Да се въведе стабилность и по- страна на златарите да се премахне,
тв индустрии се извасятъ за странство; следователность въ законодателству- си остава и занаоредъ. Също така
8. Че изделията на вълнено-тъка-, ването по материята за насърдчение не се е възприело и справедливото
чните и плетачнит в индустрии не гж местната индустрия; основните поло- искане на златарите, наредъ съ дър
още достатъчни да задоволятъ нуж жжения на закона—прокаранъ где по- жавната марка, да се поставя върху
дите на вътрешната консумация и широко, где по-ограничено въ пред- предметите и арабска цифра, която
съставляватъ едно отъ най-крупните шедствуващитб закони за индустрията да показва числото на каратитб.
Остава си така също и забележ
пера на външния вносъ, а вълнени- — да се не подлагатъ на изменения
ятъ гайтанъ има още да се бори съ въ смисълъ на ограничение, освенъ ката къмъ чл. 24, споредъ която, ос
острата конкуренция въ чужбина; ост при крайна необходимостъ, при до венъ чиновниците оть контролната
венъ това, като се отказватъ за въ казана нужда, съ особена предпазли- служба, могатъ да инспектиратъ ате
бждаще привилегиите на тия индуст востъ и то винаги като се обезще- лиетата и магазините, въ които се
рии, а се запазятъ привилегиите на тяватъ частите интереси, ако такива изработватъ и продаватъ златни иергбърни предмети, всекога когато
заварените отъ закона, поставятъ се има ощетени;
намиратъ
за нуждно или се даде за
на неравна нога за борба върху тър
4. Да се корегира и допълни дей
жището и като така осуетява се ос- ствуващия законъ по начинъ щото отъ това поводъ и административните и
новането за въ бждаще на подобни предвидените въ него облаги да мо- митнически власти.
Таксите, които се събиратъ за из
заведения;
гатъ да се ползуватъ еднакво както
9. Че действително, същия за старите, тъй и новите предприятия питване и маркиране на златни и сре
конъ, като отказва известни блага к а отъ сжщия класъ и група, а не едни бърни предмети, предвидени въ чл.
индустрии протежирани по предшест да се ползуватъ съ по-широки, други 27 отъ сегашния законъ си оставатъ
вуващите закони, той спира правил съ по-ограничени въ форма на премии пакъ същите, въпреки искането на
ното развитие на националната про- облаги, а трети съвсемъ да не се пол златарския еснафъ да се намалятъ за
мишлениоиь и създава много по-голе зуватъ съ такива, като се запазятъ златните часовници на 2 лева и на
сребърните на 1 левъ.
ми и по-опасни монопола, която отъ придобитигв права;
Згатни предмети съ съдържание 8
тия, които той се стреми да ограничи;
5. За известенъ ррдъ индустриал
10. Че законътъ не предвижда ни предприятия да се предвидятъ въ и 12 карата нема да се допущатъ.
никакви постановления за насърдчение закона специални привилегии и облек Чистото съдържание на златото въ
на износа, когато въ двйствителность чения само ако изнасятъ за странство предметите може да бжде отъ 14, 18,
20 и 22 карата.
държавата би требвало да предпри продуктите си;
Сжщо нема да се допуща съдър
еме редица мерки, за да го покрови
6. Да се разшири кржгьтъ на нателствува и насърдчи;
сърдчаванитв съ общи и специални жанието на среброто да бжде "ViooКомисията е приела, щото търгов
11. Че ограничението, каето се облаги индустрии, като се предвидятъ
прави при раздаването на общите об за протежиране по разни начини всич ците, които съ направили вече по
лаги като се давать тия последни ки полезни за страната индустрии, би ръчките си когато законътъ влезе въ
те само на промишлени предприятия ло че такива съществуватъ въ стра сила, да могътъ да си ги внесътъ въ
визирани въ чл. 2 на закона — отне ната по настоящемъ или въ бждаще продължение на три месеца отъ дата
на влизането му въ сила, съгасно раз
ма се възможностьта на не малко отъ; би се появали;
дребните занаятчийски ателиета и ра-,
7. При изготовление списъка на порежданията на стария законъ.
ботилници да извличатъ минимални! суровите материли, необходими на ин
облаги при своята инсталации; макаръ дустриалците, да се вмени въ задъл DDDDDDD DDDDDDDD
тия дребни предприятия да иматъ жение иа министерството да иска мне ШрЪди да тръгнете да пътувате И
всички условия да виреятъ сполучливо- нието на търговските камари;
^осигурете се срещу злополука. |=j
у насъ и като намерять благоприят
8. Пространството оть два декара,
на почва да израстнатъ въ по-едра което се дава безплатно на индустри • Единъ левъ и половина •
форма, въ крупни фабрики, които се алците за постройка да бъде 5 дека
развиватъ само по себе си въ една ис ра, като се предвиди въ самия за LJ иска Народното . Осигурително И
тинска национална индустрия;
конъ, че когато за нуждите на пред [^Дружество „БАЛКАНЪ", за дагп
12. Че предвидените 2 декара приятието е потребно по-големо отъ [=ри осигури: лева влатни 5000п
безплатно место за постройка е не5 определеното максимално место, та L=j въ случай на смърть или пълна Н
достатъчно за всеко едно промишлено кова държавата и общините да про ^доживотна инвалидность причи-п
предприятие, а и въ самия законъ не давать на индустриалците по цена Шнени отъ „злополука" ако пже казано—ако естеството на работата на околните на заведението места;
• тувате по железница, трамвай D
изисква повече место—по какъвъ на9. Да се разграничатъ по възмож- р и л и съ кола и конь въ течениеD
чанъ се добива такова по-големо отъ ность по-конкретно въ закона усло • на 30 дни; постигне ли Ви пъл- •
2 декара, която празднота би спънала вията при които всека група или • на, но преходна инвалидность, Q
много индустриални заведения въ пра* класъ насърдчавани индустрии би мо • плаща Ви се 5 лева дневно •
вилното имъ развитие;
гла да добие облагите, 8а да може по •
обезщетение.
•
13. Че ако се изразятъ и' опреде тоя начинъ, споредъ естеството на
•
ПОДРОБНИ
СПРАВКИ]
ВЪ
•
лять по-конкретно условията при кои индустрията да се предвидятъ где поD
Д-ВО
„БАЛКАНЪ,"
D
то всека една отъ насърдчаванигЬ тежки, где по-леки условия и въ за
индустрии би могла да добие облаги, висимость отъ това да се дадагь съ D мЪстнитЬ му агенти и пжтующи инс- D
тогава, споредъ естеството на разнитв ответните облаги}
•
пектори — аквизитора.
г-i

DDPaDDDUDD DDDDDP

Продава ее кжща "&"•„,

дворно место 300 кв. м., на ул. Ду
навска. при съседи Бр, Азизови и
Ахмедь Исмаиловъ.
•.'•;..
Споразумение при Хр. Богданов*
обущарь, ул. Царъ-Борисъ.

ХРОНИКА
Отчета на Б. Н. Банка.
Най-после напечата се и се разпро
страни отчета на В. Н. Баика за 19 П
год. Въ редакцията ни се получи еди
нъ екземпляръ отъ него. Нае ще запознаемъ четцитв си съ съдържанието
му. Огбвлезваме сега само, че общото
количество на операциитп, прн,зь
jpti год. възлиза на 1.63 2.201 за лева
6.037.916.188.93, оть които банкови
операции 1.360.980 за лева 5.622.810.
434.35. Вь сравнение съ 1910 год. т.
годишния балачеъ дава уголемеиие отъ
14 .733 операции и 1.050.253.670.21
лева. За пръвъ пъть тази година въ
баланса е създаденъ фондъ *Самнителни вземания* и споредъ него Н.
Б. разполага съ съмнителни вземания
отъ една сума възлизаща на 678.664.
02 лева, сьставдяваща 1.2.30. % оть
чиегата й печалба.
.Руски Тъговски музей".
Въ столицата е откритъ и тия дий
е започналъ да функционира основния
.Руски Търговски музей*, чиято цель
е да запознава столичното и общо бъл
гарско общество съ рускитв произве
дения да послужа като връзка за уста
новяване търговски отношения между
България и Русия и да стане посредиикъ за една интензивна търговия
между нашити търговци и рускитв фа
бриканти и промишленници. Фирмата
на музея е зарегистрована въ Соф.
окр. еждъ. Лицата начело стоящи въ
музея съ много познати, като добри
търговски дейци и като отлични поз
навачи на цела индустриална индуст
рия. Те ще бъдатъ въ състояние
всекога и за всичко да осветляватъ
нашитв търговци, да ги опътватъ въ
търговията имъ съ Русия и да имъ съдейегвуватъ при всеки случай. Тър
говците ни могатъ да иматъ , пълно
доверие въ гвхъ.
Почетенъ членъ на чехеко д-во.
Експортното д-во за Бохемия, *Моравая и Силезия въ Прага е отпразднувало своята 20 годишнина. Въ ста
налото по тоя случай общо събрание
и по предложение на председателя
г д-ръ Б. Линхардъ н икономиста
Слепанскъ, нровъзгласенъ е едино
душно за почетенъ членъ кореспондентъ на дружеството народния пред«
ставитель и членъ на соф. търговска
Камара Георги Т. Пеевъ въ знакъ на.
голема почить за интереса, който
Пеевъ е доказалъ по засилване на
българо-чехекатв отиошения. ; ;•;•
Ииформационото бюро
при Министерството на земледЬлието
и държавните имоти е нопълно ор
ганизирано и функционира нормално.
Зд сега му съ възложени следующите задачи: 1) да дава ' сведения на
пресата, както и на всички лица,'кои
то би се отправили до Министерство
то за сведения относително състояние
то на посевите и реколтата, новитв
административни промени и др. подоб
ни; 2) чрезъ идването на месеченъ
бюлетинъ на Министерството, да даде
гласность на по-важните акции на то
ва Министерство, като въ официалния
отдвлъ на тоя бюлетинъ представи
на читающата публика важните ок
ръжни, заповеди, и решения, които
засегатъ разнигв служби при също
то Министерство; о с в е н ъ туй, въ
външния отделъ на официалната часть
на бюлетина, ще б ж д а т ъ дадени и
редъ сведения, добити отъ наши кон
сули иди командировани чиновници
задъ граница, за земледелието въ
странство; отъ друга страна, същия
бюлетинъ ще има и неофициална часть
съ вътрешенъ и външеиъ отделъ,
като въ първия се даде место на ста
тии по земледелието и отраслитв му
отъ местенъ харакреръ, написани оть
чиновници на Министерството или да
же отъ външни лица; а въ втория
(външенъ отделъ) сведения, черпени
отъ разни публикации, относително
земледелието и неговитв отрасли въ
странство. 3) чрезъ издаване на едниъ
3—4 месеченъ архивъ, да дава глас
ность на ценни материяли отъ архи
вите иа Министерството, които мате
риали досега съ оставали почти неиз
ползувани; 4) чрезъ казаните публи
кации и отделни проучвания, да съ
гласува различните условия въ мини
стерството, за подобрение земледели
ето въ страната, и подготви така ор
ганическото единство на това ново
министерство, както откъмъ неговата
културна дейность, тъй и откъмъ
чисто административната му такава.
Българската народна банка — цен
трала.
Съобщава на банковите клонове и
агентури, за знание, че министерството
на финансите, отделение за държав
ната и обществена отчетность, съ
писмо отъ 29 май т. г. № 8272, като
дава разяснение на чл. 42 и 44 оть
закона за гербовия налогъ, съобщава,
че и заявленията, съ които се искать
удостоверенията, спомената въ окръж
но писмо на същото министерство, отъ
27/Н т. г. № 3335 (фвнансовъ сборникъ кн. 10 стр. 283) на основание
сжщия членъ се оевобождаватъ отъ
гербовия налогъ, като и самитв удог
) стовереная. За да тщ обаче, да $
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приематъ необгербрвани такивато зая
вления, требва въ текста имъ непр-Ьиенио да е обозначено, че удостове
ренията се искать съ единствената
цель да послужатъ при определяне
на военния данъкъ.
•
Народния Театръ ще си иде.
Съ гол'Ьмъ усп-вхъ Народния Те
атръ представи въ петъкъ, 16 того,
пиесата «Идеалния мъжъ," на 16 то
го, вчера, — ,Вуйчо Ваню*; на 17, довечера ще представи пиесата „Дявала," а утр*; 18 — „Казаларската ца
рица* отъ народния поетъ г. Ив Ва
зова, рисуваща само едиа черта отъ
съвременния животъ, въ който поква
рата и порочната воля е проникнала
и дава недраги и немили жертви. Май
ките и бащигв въ тоя трудъ на пое
та иматъ едно огледало, въ което виждатъ образите на своитЬ деца съ по
рочни наклонности и съ безогледпость
къмъ морала; младигв момци и дива
ци виждатъ въ своигв неизмерени
ПОСТАПКИ и въ припадъците отъ сво
ята страсть падание и гибель.
Новото време съ неговите, разва
лени нрави, е хубаво нарисувано. Ще
изгуби всеки, ако не посети това
представление. Ще изгуби и за туй,
че Народния Театръ сключва съ него
цикла отъ пр-вдставленията си въ Вдрна, за да замине по другигв градове
въ Свверна България. Въ вторникъ,
19 того, той ще блде въ Шуменъ в
тамъ ще даде и-вколко представления.
Огъ Шуменъ, той, ще иде въ Русе.

защото но се доверяватъ на водите
лите й, но гв'не СА прави нека вле
зать въ нея и нека й съадздътъ во
дители.
Паднала градушка.
На 10 того въ землището на с Харманлъкъ, Добришко, е паднала гра
душка и повредила около 100 декара
посета съ бобъ и 140 декара съ ечемикъ и овесъ. Загубите СА 25%.

Износъ на храни
Презъ миналата седмица. СА били
изнесени отъ Козлецката митница за
Турция 15,900 килограма царевица,
продадена по Н лв.ЛОО-твхъ кгр.
Тегления на класната лотария.
При тегленията на 6 класъ, XIII
лотария, станали въ салона на ,Славянската Беспда" въ София, на 14
того, при надзора на Нотариуса и
комисия отъ софийската община, СА
изгеглени 2000 печалби, огъ които
безъ наша отговорность, съобщаваме
само следующитв:
Лева ал. 10,000 на № 8250;
,
, 3,000 на №№ 19966,
28688 и 31461;
Лева зл. 20С0 на №№ 8184, 23342,
34856, 40813, 47261, 49062, както и
още много други по 1000—500 и по
долу.
Проверка на горнето може да се
направи чрЬзъ официалните тиражни
листа, каквито всеки колекторъ из
праща при поискване.

За д-Ьйностьта на земледЪлческитв Открити жЪл -пАТНИ спирки
администратори. *
Съгласно протоколното решение на
Въ рапортите си до министерство постоянния съветъ, при дирекцията
то на землед-влието за извършената на железниците отъ 26 май 1912 г.
работа, мнозина земледЬлчески адми одобрено отъ г-на Министра на женистратори съобщаватъ само съ об лезницитв, пощитв и телеграфите,
щи фрази и накратко какво СА из отъ 1 юний ст. ст. се откриватъ сбир
вършили, безъ да навеждатъ подроб ките: Черна-Гора на кил. 98-J-700 по
ни св-Ьдения, отъ които може да се линията Иловдивъ — Чарпапъ между
САДИ за ефикасностьта за твхната станциите Велоземъ и Чирпанъ и
д-Ьйность.
"Златарите на кил. 12+200 по линия
По поводъ на това Манастерството та Царева-Ливада — Габрово между
имъ е напомнило, че гв требва да вра станцише Саботковци и Габрово. На
щать добрв мотивирани и прегледни първата ще спирать влаковете № 93
рапорти, като означаватъ винаги да и 94, а втората вл. № 81, 82, 83,8i,
тите и наименованията на населените '85 и 86 по 1 минута и само когато
пунктове, въ които СА предприели ще има нужда. Горните спирки ще
известни работи, както и точниятъ издавать III кл. билети до съседните
резултатъ отъ последните въ всЪко гвмъ станции илв спирки и обратно,
отношение.
.<• •
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Розовата реколта въ Пещерско.
Тая година въ Пещерско отъ единъ
декаръ е получено розовъ цветь споредъ местото и качеството на розата
,разлнчно: оть червената 180, 200 до
240 килограма, а оть белата роза
220,, 280- до 340 килограма.,
,-,. ? »
Единъ нускалъ розово масло е по*
лучено оть 12 до 16 килогр. цветь.
Реколтата се очаквала да блде от
лична, понеже розите презинуваха
добре, обаче, студъгь презъ м. априлъ
в топлините лрёзъ и. май попречиха
значително на, добиване отлична ре
колта.
!•
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ЗЪРНЕНИ ХРАНИ
Урожая лъ Аржептипа аа
1911 1912 г.: очаква
се да е:
Пшеница 6,552,150 тона, като се
отчетатъ 2,152,15Э тона за развала
поради замръзването и наводняването,
остава количество, 4 400,000 тона Огъ
това количеството, 1,800,000 тона СА
потребни за страната, а за ексюртъ
оставатъ 2,600,000 тона.
Царевица 7,974,500 тона, а като
се извади за развала 974,000 тона, ос
таватъ 7,000,000 тона отъ които сво
бодни, за експортъ има 4,000,000 тона.
Овеса 875,000 тона, отъ които за
експортъ СА свободни 725,000 тона.
Ленено сгьме 1,548,500 тона, а като
се отчетатъ 958,000 тона за възмож
ни загуби, остава 590,000 тона, отъ
които за експортъ ще СА свободни
450,000 тона*

Въпшепь седяиченъ np-fcrледъ па културит*.
Презъ миналата седмица световно
то житно тържище се отличи съ сво
ята тиха тенденция, вследствие нама
лението на търсенията. Продавачите
се държаха въ резерва и цените не се
измениха. Отъ началото на текущия
месецъ юний ва разните пристанища
на континента СА били отправени 6коло 975.00Э квинтала храни. Въобще
пристиганията презъ миналата седми
ца СА биле доста значителни—вслед
ствие на което и запасите въ разни
те тържища сд се уветечили.
По отношение на реколгагв поло
жението не е много изменено. Изоб
що взето положението е благоприят
но и може да се предвидътъ по
добри и значителни реколти отъ тия
на миналата година, както въ Европа
така и въ Америка.
Пролетните жита въ Съединените
Щати и Канада продължаватъ да СА
въ насърдчително състояние знае се
вече положително че, по отношение
на качеството, реколтите въ Север
на Америка ще бАдатъ по-добри отъ
тия прёзъ мвналатя година.
Германия.
'
(^Зимницата се счита въ благоприят
но положение, също и есенните ре
колти обещаватъ добри резултати. Ече
мика напредва, но овесътъ изглежда
при по-лоши условия..
На тържищата тенденцията беше
тиха, следъ гроыадното количество
сделки извършени презъ миналата
седмица. МестаигЬ и чужда жита, на
всеки случай, авансираха, по отноше
ние на ценитв, на хамбургското тържище. ••'.-••••
Англия.
Напоогвдъкъ се редуваха дъждове
и топли дни ~ влиянието на които е
било подобрително за реколтите. Не
кой, обаче жита и овесътъ нематъ
добъръ изледъ.
Желае се единъ добъръ слънчевъ
режимъ за да подкрепи озртването на
храните и да имъ оеигори едно доб
ро качество.
На тържищата бе изобщо твърдо
и къмъ повишение на цените.
Пристиганията въ Лондонъ, презъ
изтеклата седмица, д о с т и г н а х а до
275.500 квинтала cptmy 347.000 квин
тала презъ предшествуващата седм.
.
Аржентина,
Ораньта и засеването се извършватъ при нормална температура. Ку
куруза върви, по отношение на каче
ството, къмъ подобрение—но жито
то, което пристига въ пристанищата,
е безъ изменение. ;
: Износътъ презъ последната седми
ца е билъ доста значителенъ, едиНъ
милионъ квинтала.
Отъ началото на тази година, за
разни направления, е било изнесено
17.423.000 квинтала, срещу 16.907.500
квин. миналата година и 11.897.000
квант, презъ 1910 год.
Споредъ последните известия тър
сенията за житата СА добри и тенден
цията е твърда.
Австралия.
Потвърдява се че СА паднали бла
готворни дъждове въ районите на
• житнигв посеви и пасбищата, така
щото право е да се превижда едно
добро начало ва реколтите.
Износътъ презъ седмицата е билъ
слабъ: само 130.000 квинтала.
Огъ 1 януар. 1912 до сега износъ
8.120.000 квин., презъ 1911 до сега
износъ 10.524.000 квин^, презъ 1910
-износъ 9.828.000 квин.
Австро-Утария.
Времето, следъ единъ продълижит.
непостояненъ периодъ, се подобрило
въ полза на храните, които се нуж; даятъ отъ топло време за окончател! ното озреване.
Споредъ единъ последенъ официаленъ рапортъ — перспективата била
добра и се очаквало една добра ерпд• на реколта.
На Будапещенското тържище пред
лаганията СА биле слаби и ценитв
подържани, мелничарите САЩО се държатъ резервирана предъ видъ слаби
те продажби на брашна.

16
ст. Белоземъ 065
5* сп. Чер.-гора сп. Оризово 0 35
12
ст. Чирпанъ 0*50
•6* ;
• '• ст. Саботковци 0*40
Ь* сп. Златарите ст. Габрово 0.40
*) Таксува ее за 8 километри.
Разпоредено е да се вапишатъ тия
спирки съ оЗначенитв цени и кило
метри въ тарифата за превозъ, на
ПАТНИЦИ и пр., въ сила отъ 1 октомврий 1909 год., часть II и въ километро-указателя въ сила отъ 15 юли
Котрабандата съ сребърни и злат 1909 год.
ни вещи,
,'.-..
Спирката Черна-гора е означена въ
Местните златари, бижутери и ча- разписанието за вървежа на влакове
совникари СА въ трепетъ отъ своето те въ сила отъ 1 май н. ст. т. г. подъ
положение, което имъ се създава отъ наименованието Черногорово, което е
повече и по-вече развиващата се кон погрешно и следва да се поправи. Тя
трабанда на златни и сребарни вещи, ще се завежда оть ст. Чирпанъ, а
а най много — на часовници. Тая кон спирката Златарите отъ ст. Габрово,
трабанда иде отъ Цариградъ и най- които станции ще дадатъ нужднитв
много чрезъ гимиигв, които способ- наставления на респективните канто
ствуватъ въ~ скритото пренасяне ,на нери, относно издаването на билетите
плтници и такива вещи, които се и ще се грижатъ за редовното впис
продавать на разни дугенджии—ба- ване на постъпленията. ,
кали, мануфактуриста и пр. за ефтиЗа багажите и кучетата, качвани
иа търговия. Единъ оть първитв отъ тия спирки, ще се постъпва съ
местни бижутери ни явява, че той гласно окрджното № 73661 отъ 10/XI1
още преди 6 месеца и даже година 1908 год., като се таксувагь при при
е пр*дупредилъ митницата и другитв стигането имъ въ съседните станции.
власти за тия контрабанди и молилъ
е да се взематъ строги мерки за пре Цените на месото въ Цариградъ.
следването кна контрабандистите, но
Презъ последните дни ценитв на
нищо не е направено до сега. И ние разните видове месо на цариградското
виждаме, че разни продавачи на ча тържище СА били следните:
совници въ -махалите, продавать ча
Орудии ц-Ьни
Днешни ц ю щ
последната
видъ на орЪзъседмица,
совници сребърни, за цени по низки
месото
и оть стойностьта на митото, което
1 кач. И кач.
II кач.
1 кач.
би требвало да се плати за твхъ, ако
8-50 8
8-50 8
би се внесли редовно и законно би Говеждо
се обмитили. Защо власгигв не започ10
вать.отъ тая именно продавачи за да Овнешко
11 10-25 11
доловягь нишкигв на престъплени
8-76
8'75 9
ята? защо тв мигать предъ дълга Овчо
9
си, когато цела търговия, доходна за
страната св упропастяваР Митниците Агнешко
'9' : : : 8-50 9-50 8-50
се залавятъ, напр., за инструментите
8
6
6
8
и учебниците на некой студенти, а Телешко
Горните цени на едро се разбиратъ
контрабандистите не еж въ състояние
да издирятъ и заловятъ. 'А защо СА франко при скотобойаата или магази
тайните агенти? Обръщаме най сери на на купувача. За -говеждото и те
озното внимание на полицейските лешкото месо турската вл. лира се
власти да се заловятъ* сериозно за котира 110 гроша; за агнешкото и
залавянето на контрабандистите. Това ярешкото 113 гр., а за овнешкото и
овчото 120 гр.
6 И ТВХвНЪ ДЪЛГЪ. s : ,'.> .-;•;•' . ''.•<•;,- ':
Средниятъ обикновенъ курсъ на
Яство на пжтующитв агенти и пр. турскити зл. лири, по отношение къмъ
• Незабелезано се свърши конгреса златния левъ, е 22.80 лв. На дребно
на пжтующитв агенти и представите тур. вл. лира се котира, за всички
ли BV България. Преди свикването видове месо, 108—1.0 гроша. ;
му ние казахме думата си, следъ свър
шването му ние премълчахме да видимъ какъ ще върви организацията S 1
му, И премълчаваме пакъ да се про
изнасяне, защото и неговата работа
върви; по .български" -*•? никакво въодушелление, ве се забелезва; а една
Хирургъ зжболеларь
сгъстена, солидна организация на ко; ми-вояжеритЬ е необходима. Ние съ
приема пациенти ежедневно
всичкитв си сили бихме я поддържавъ к а б и н е т а си въ гр.
у'.".
. Белгия,
,ли, ще поддържаме и сегашната, до
ВургавЪ;
г
;-"-;•;
Въ
целата
страна реколтата св счи
v «олкото'тя ще почива на ония моралта за непълно благоприятна. Нуждно
йи принципи, които налагать нейното
е сега сухо в топло време за осиго*t стществувавие, Невлезлитв гь нея и
ряваието ва една добра тть
|реорга8рарйнатр още св шьщьржть,

т
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'••' Тържищата, отъ начало на седми
цата, бЬха твърди; подъ влиннието
на мвстии търсения и за сметка на
Германия — цените се повишиха.
Презъ последните дни общитв тър
сения намалиха и Анверското тържи
ще приключи при цени почти безъ
изменение.
България.
Дъждовете и високата температура
помогнаха за развитието на храните,
които СА въ добро положение. Въ
некой районо зимнцата е въ отлично
положение. Предвижданията сочатъ
на отлични резултати.
Канада.
Пролетните жита СА ВЪ задоволи
телно положение. Засетите простран
ства тази година СА около 400.000
хектара въ по-вече.
В ь провинцията Манитоба реколти
те СА ВЪ добри условия.
i
Испания.
'• Сушата е нанесла доста повреди,
макаръ последното подобрение на тем
пературата да е повлияло въ попра
вителна смисъль.
. Жетвата на ечимика е започната.
Съединенитгь Щати.
: Првзъ последната семица времето
е било изобщо благоприятно за жет
вата, която е започнала въ много рай
они.
Качеството на новото жито което
пристига е по-добро, за по-големата
часть.
.Въ Охио положението е лошо тър
жищата приключиха, следъ неколко
колебания, при тенденция твърда, оба
че при цени къмъ спадане, подъ вли
янието на пристигналите добри от
зиви за реколтите въ производител
ните страни.
Холандия
: Температура хладна и влажна, нуж
дно е сухо и топло време. Изобщо
взета реколтите СА добре.
Индия.
Споредъ известията отъ Бомбай,
положението на реколтите е добро.
Италия.
• Презъ по-големата четь отъ сед
мицата времето е било сухо и топло,
последвано веднага отъ дъждове, осо
бенно въ стверна и централа Италия,
Въ провинцията Апулия жетвата е об
ща, резултата Слабъ: по-малко отъ
половината на една средно-нормална
реколта.
;На югъ предвиждать една средна
реколта.
;На северъ разчитать на по-добра
вть средната.
\ „,..,._ ~^„£[орвегия..~...,..,.„.,,- „..
В ь целата страна перспективите за
една добра реколта cai общи.
Ром&нил.
Времето бе изобщо сухо и топло
очакватъ и се желаятъ дъждове. Ку
куруза е въ закъснение—но топлата
температура ще повлияе поправително.
Има оплаквания, ръждата и глав
нята, по отношение на житото и ече
мика.
', Жетвата ще почне наскоро, въ не
кой райони общото мнение е че уве
личението на засетите пространства
гце покрие разликата, въ по-малко, на
тазгодишната реколта въ сравнение съ
мина лаго ди шната.
[. Запасите продължавать да нама
ливать, обаче житата на разположе
ние, за износъ, СА въ значителна ко
личества и въ края на седмицата се
извършва добри сделки за Анверсъ;
гблема часть отъ експорта бе предназначенъ САЩО И за Средиземно море.
•; ".
Русия.
\ Презъ целата седмица времето 64
отлично и крайно благоприятнр за
посевитв. Известията, които присти
гать отъ вАтрешностьта, СА твърде,
добри.
Тая добра переспектива е насърдчила притежателите на храни да про
давать обаче, поради високите цени,
много малко купувачи се отзоваха и
извършените зделки СА ВЪ ограниченъ размеръ.
Изнесените количества достигнаха
618.500 квинтала срещу 586.000 квин
тала презъ миналата седмица.

Варненско тържище.
16 юний 1912 год.
Днесъ имаше на борсата продадени
3 вагона.
Зимница. Безъ изменение. Прода
дени 3 вагона,
по следните цвни:
18.80 лв. за 561/а либри съ 17% смесь
отъ Провадия до 19.20 лв.% за 571/*
либри съ l4% смесь отъ САЩИЯ градъ.
Другигв артикули безъ пристигания.

Чуждестранни борсови
съобщения.
16 юний 1912 год.
Анверсъ зимн. подържано
Браила зимница
„
Лондонъ зима. нередовно
-• ( кукурузъ безъ охота.
Ню-Иоркъ зимн. юлий 117 безъ измен.
. . . , ; . , „ септ. I l l спад. */• с,
кукур. юлий — безъ зделки
„ кукур. септ. — ,
„
В.-Пеща зимн. октом. 1174 пов. 9 х.
„ кукур. юлий 8'80спад,31 х,
Берлинъ зимн. юлий 229V»
» 1 /« м.
,... ръжь . 1941/* » 1—и.
„
кукур. юлнй безъ эделки

Лш>рпулъзин юлий 7 7'в/в6 пов. »/в п„ кукур. юлий 5-9- /в спад. у« п.
Чикаго зимн. септем. 105%
Ув с
кукур. „ 73 s/8

Чуждестраненъ Бюлетшгь.
за разни артикули.
Марсилия, 21 юний ipz2 год.
Коприна, пашкули и фурда.

Пашкулното тържище.

Пазаря тихъ. Малки текущи про
дажби.
Сирийски тъкани
36—37
Морейски ,
• •
36—37
Френски жълтя пашкули 9"
925
Одр. Солунс.
»
8*75—8-90
Сирийски ,
,
8-25—8-90
Кипърски »
„
8-60—8-75
Брусен. Одр. Амасия бели 8-60—900
Кавкаски бели пашкули 8; 10—8-25
Туркестане. »
„
88-10
Персийски .
,
8*
8*10
Сирийски фризони
5 75—6-—
Брусенски
,
8'
-8'50
Нукански
.
7-75—8-00

На 13 того е било за нървъ пъть
открито пашкулното тържище въ Османъ Пазаръ. Продадени СА биле
47-950 грама жълти пашкули по 1'50
лева единия килограмъ. САЩИЯ денъ
СА били продадени: въ Пазарджикъ
550 кгр. бели пашкули по 1'80—2'20
лв; въ Ямболъ 134 кгр. бели 99кгр.
жълти и 15 кгр. разни пашкули по
1-70 до 2 лева килограма; въ Хас
ково 516*750 кгр. пашкули белите по
2—2 30, а жълтите пашкули по 2—
2-35; въ Севлиево 200 кгр. жълти и
43 кгр. бели пашкули, първите по
2*40, а поелвдните по 2" 10 лв. кгр.;
Чай.
въ Орхание 280 кгр. жълти пашкули
по 220—2-45 лв.; въ Ломъ 177 кгр.
Аннамъ.
жълти пашкули по 2 лева кгр.; въ
2-35
Шуменъ на 11/VI СА се продали 35 Сушонгъ фини дебели листа
250
„
„
средни
„
кгр. бели пашкули по 1-60 лв.; въ
265
,
„ малки
,
Бела Слатина СА били продадени
2 80
,
Пекое
екстра
общо 231 кгр. пашкули, белите по
1-20-1-50, а жълтите по 1-80—210
Китаийски сушонгъ
лв ; въ Ст.-Загора на 10/VI прода
дени бели пашкули 550 кгр. по 1"60 Сушонгъ фино фушао пресетъ 2'—
—2-36, а жълти 374 кгр. по 2-05—
» - префини ,
ш 2-30
2*41 лв.; на 11/VI 858 кгр. бели по
,
екстра Иечили
„
390
1:80—2'46 и жълти 648-850 кгр. по
„
цветь мандаринъ „
6-40
2—242 лв.; на 12/VI — 54Г800 кгр.
бели по 2—2-31 и 306 кгр. жълти по
Конгу.
2—2*36 лв. кгр. въ Севлиево на 12/VI
1-90
112 кгр. жълти пашкули по 2-10— Конгу фипъ отъ Хаикау
»
префинени
3*—
2-25 лв.; въ Ломъ на 11 и 12/VI 177
„
Кайсау екстра
3*65
кгр. жълти по 2 лева; въ Пловдивъ
,
Нингъ-Шау екстра
4*40
на 11 и 12/VI 2120 кгр. бели по 2—
,
руски екстра Байковъ
6*40
2-25 и 1170 кгр. жълти по 2—2-32
лв.; въ Станимака 13853 кгр. 2—2'50;
Пекое.
въ Пазарджикъ на 12/VI 326 кгр.
бели по 2 05—210 лева; въ Калу- Оранжъ пекое сюпериоръ
3-90
герово 40 кгр. бели по 2 лв. и 22
615
,
бели върхове
а
кгр. ЖАЛТИ по 1-90; въ Хасково на Цветь
,
»
*
9'85
12/VI 858-250 кгр. пашкули, белите
снеженъ екстра 15*—•
»
по 2—2-30, а жълтите по 2—2-35;
въ Славенъ на 13/VI 32 кгр. по Г40
Цейлонски и индийски.
до 2 лв; въ Свищовъ цената на паш Пекое сушонгъ сюпериоръ
2'30
кулите отъ 1-50—1*60 продажбата
„ екстра (цветенъ чай)
3*25
била много слаба.
„ надробенъ оранжеки
3*60
Буда твърде екстра
4*90
Пекое злато-цветенъ
6*16
„ Асамски сюпериоръ
4*50
Даржияингъ много вкусенъ
8-85

Еамбио.

Отсъвки.
Българска Народна Банка.
(Варненски клонъ)
Сушонгъ фино
'1*25
Варна, 16 юний 1912 год.
1*90
_
цветь
Камбно на виждане (чекове).
Купува продава и инкасира
ЗКълтъ восъкъ
Анверсъ
99*45 99*65
К.
Берлинъ
123-30 12365 123*60
Виена
104*50 104*70 10465 Презъ седмицата пристигна
5,000
Лондонъ
25*26 25-30 25"29
,
„ продадепъ и екепед. 4,100
Парижъ
10015 100-40
Стокъ
3,900
С. Петербургъ 266'—
267*70
Цени:
Цариградъ
22*96 23*04 23 03 Алжирски восъкъ
172*50
Наполеонъ у Виена Крони 1916* Мадагаскарски
170*—
Комисиона за преводъ нинииумъ на Мозамбикски
185
всички гореозначените държави 1 лв.
за 50 кгр. сконто 4%.
Комисиона за преводъ въ вАтрешЗаедно съ опаковката, тара нето.
ностьта на Царството е У»%о съ мининумъ 25 стотинки.
Минерални масла.
Българска Търговска Банка

Петролъ и есенции.
Рафиниранъ петролъ хектол. F. 30-25
Варна, 16 юний 1912 ГОД.
43*25
Купува
Продава Обикновена есенция
Олеонафтъ
за
мазилка
35*50
Парижъ
100-10
-100-30
Лондонъ
25-25
25-31 Петролъ въ каси (марка лъвъ),
касата 12*20
1 22-95
23-05
Цариградъ frs
(100-20
100-70 Бензинъ, есенция, хектолитра 51*75
хектолитра 66*—
104 50
104-80 Газолинъ
Виена
.100 15
100*50 Есенция нафтасиклъ (за автомо- •
били) 49*—
Берлинъ
123 30
123*60
Анверсъ
9945
99*70 Петролъ „фотолинъ" луксозен ь 44*—
(Вар венски клонъ)

IIU(.»^i|-JTT>igrTH"kJ>Hr-BmiUflLum У И * - ^ - 1 "

Хр. Цв^тковъ &Ивановъ|
ВАРНА
Складъ . отъ първокачественн |
материали за

обущари и сарачи
на едро.

Растителни лика.
Обикновени растителни влакна лева,
100 к. 14*25Първокачеетвени
„ I860
Юта.
Индийска, текуща '
„
превъсходна
Китайска юта

35—55
55—65
34.—

Химически торове.
Торъ за млади лозя слаби
22*—
„ „
„
„ нормални 19*50
„ „ барабой
1350
„
житни храни, ягоди и
цветя 15'—
„ „ градини
18*-—
„ „ химическо гуано
14-—
„ „ калиевъ сюперфосфатъ 10*—
„ „ всички култури
. 8*—
Калиевъ хлодадъ
24—25
сулфадъ
28-50—29-50
Суха кръвъ, килото
^
2-50
,
„ смлена
2 55
Минераленъ супер фосфатъ #
4-70
Пенелъ суперф. отъ кости 6 80—7*10
Костна отайка суперфосфата съ 38 до
43% фесфорична киселина 70 л. .
Сурови и обработени кожи.
Африкански обработени кожи.'
Марокански сухи сол. 3—7 к. F.95—100
8—12 80— 85
Алжирски
,
3—5 115—120
„
8—10 95—100
„
„ суров. 1— 3 * 145—155
Солени зелени
6—10 75—115
14—18 50— 60
Абесински сухи сурови 3— б 105—ПО
7— 9 70—100
Бенадиръ ,
3— 5 95—105
„<
„ 7 — 9
8 5 - 95
Момбаса
,
1—2*750 140—145
,
3 - 5 125-130
, •' .
,
6 - 9 95-105,
,
,
9-14
8 5 - 90
Мадагаскаръ сол. сухи 8—12 70г- 76

Брой 400

.ТЪРГОВСКИ ФАРЪ'
ШьШ&ШшШтёйЗает

„ФЕНИКОЪ

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИ-ТЪРГОВОЕИ ЖУВЕИ-С0Ф1Я
Ге'плралпи 'пр'Ъдставнтелстпа на гшглкйски и
анернкаиски фабрики на:

ьШШ^ШШщш

ФЛОТЪ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО

и

Француз ко Осигурително Дружество нротнвъ
„Пожарь* и за „Животъ"
ОСНОВАНО въ ПАРИЖЪ ПР'ВЗЪ 1819 и 1844 година
Нсновепъ'кааиталъ по ПОЖАРЪ и ,за ЖИВОТЪ по 4.С00.080 лева.

Понеже [назначения на 7-й того търгъ за отдавано иа прЬдарисмачъ
доставката на потребното количество кожанъ материалъ за направа обуща на
войниците отъ Флота на Негово Величество, ие се състоя по не явяване на
конкуренти, то съ настоящето се известява на интересующите се, че иа Д> й
того въ 8 чася иредъ обедъ ще се произведе втори шклъ търгъ за сжщата цель.
Количеството на материала и подробностите за вземане участие въ търга
гж иэлояч-ни въ обявлението отъ Домакинството на Флота № 2090 отъ 17-й
май п. год.; сбпародвано въ Държавния в*стнвкъ брой № 115 отъ н. год.

Резервни фондове но Животъ: 411 МИЛ. ЛВ.
Осигуровки въ сила до дпесъ:
2.269.779.16
Осигур. по пожаръ пр-взъ 1910 г.: 21.072.830.909
Платени загуби до сега:
319.036.413Л.
'

Ш

^ ^ ^ r p . g B a p u a , 11-йЯюпий 1912 година.

;

ушсци0Иира в ь

ълга

*Г'Й--"' Отъ Флота па Негово Величество.

ия отъ

ФТ^ТТМКС^Т! ^
^
Р
1912 год. елвдъ
като е депозирало въ Б. Нар. Банка като га
ранция 600.000 лева въ български ценни книжа.

Вършачкк (харманк»), Бензинови, Газоженпя, Нафтови
и „Днзелъ"-Метори, Ловоиобнли, Автомобили, Дхраци
и "други индустриални и землед'влчески машини и орудия.
Т Ъ * -^глнски ншнущи маниши ДШ"ПЕРИАЛЪ". Велосипеди „Воксхслъ"

КОПРЕ

"FT

ЖАГАЗИНЪ

на I-вата Българска привилегирована 'копринена Фабрика

„Български Лъвъ"
па К ЧЕКОВЪ & С-ие, София.
Изв-Ьстяоаме на почитаемата публика, че по случай Великденските празднйци
фабриката ни депозира въ собственния си магазинъ на ул. Алабинска № 48 близо до
Б. Н. Банка последна мода сезонни копринени платове съ много износни ц-Ьни, които
по качество, солидность и цЪна ще задоволятъ всЬки любитель на здравото, елегант
ното и хигиенично копринено обл-Ькло.
Понеже нашигЬ. копринени платове не егдържатъ нито милиграмъ металическа
боя, ний ги предлагаме на клиентите съ гаранция, че нема да се цепягь тъй, както
това става съ всички други чуждестранни платове. Съ появяванието на нашите платове
понятието, вкоренено между обществото, че всеки коприненъ платъ се пука, при най
малко обтягание, ще се заличи веднажъ за винаги. Не купувайте коприненъ платъ, отъ
кждето да билъ той, който съ своя заслепителенъ блясъкъ обайва окото Ви, понеже
такъвъ платъ е тъканъ отъ изкуствени коприна и: е напоепъ съ 300, 400 па даже и
съ 500% металическа боя. При прането, той се скосява (разпадва) а при шиенето
. се цепи.
Благодарение' на обстоятелството, че фабриката ни е: и такачъ, и фабрикантъ, и
ангросистъ, и комисионеръ, и търговецъ, тя има възможностьта да продава производ
ството си съ 30, 40 па даже и съ 50% по ефтено отъ платовете, донесени отъ
чужбина..Въ истшшостьта на това ни твърдение,. почитаемата клиентела ще се увери,
•следъ като посети магазина ни или прочете цените на платовете, които тукъ подоле
даваме.
1) Дама двойна ширина (106-108 с м.) струва отъ л. 13;45 до 14 30 м.
2) .
малка
,
(58-61 , ,)
„
„ „ 8.40 „ 10.80 „ .
3) Тафта шанжанъ
. ( 55-60 „ „ ) . . ,
„ я 3.20 „ 5.70 ,
4) Сатеиъ дюшезъ двойна ширина (105—118 с м.) струва гтъ л. 6.— до 13.20 м.
'5 Крепонъ и крепъ де шйнъ двойна
ширина (105—120 с. ы.) струва отъ л. 7.50 до 13.50 м.
6J 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 ЗЛО м.
.10) Армюри за рокли-блузи
(59-Н31 с м.) струва отъ л. 5.30 до 7.60 м.
11) Чу-са-чу (соа-екрю) за летни дамски рокли (70 с м.) струва отъ л. 550 до — м.
12) Чу-са-чу (соа-екрю) за летни дамски рокли (120 с м.) струва отъ л. 10.— до 11.— м.
13) Чу-са-чу (соа-екрю) за летни мжжки дрехи (70 с м.) струва отъ л. 8.— до 10.— м.
14) Чу-са-чу (соа-екрю) за летни долни ризи (70 с м.) струва отъ л. 5.—
— м.
15) Чу-са-чу (соа-екрю) черъ за свещен, раса (145 с м.) струва отъ л. 16.— до 18.— м.
16) Зеленъ рипсовъ платъ за дру
жествени знамена (112 с м) струва отъ л. 20.60 до — м.
17) Талети" малки за израилтяни
(120/35 с м.) струва отъ л. 8.—
— м.
18) Талети големи за.израилтяни
(200/79 с м.) струва отъ л. 19.— до 27.— м.
19) Фуляри за около вратъ
(80/80 с м.)
„
„ „ 5.60 „ 7.30 м.
20) Кърпи за джебъ
(40/40 с м.)
„
„ „ 2.— „ — м.
21) Блузи бродир. на пам. платъ,
„
„ „ 12.— „ 15.— м.
22)
„
„
„ копр. „
„
„ „ 25.— „ 29— м.
23) Рокли
„
„ „
„
,
100.— „180.— м.
24) ,
,
„ пам.
„
„ „ 40.— „ 70.— м.
25) Сенгалска бродерия (топчето 4.20 с м.)
„
„ „ 0.95 „ 10.— м.
26) Платъ за тапети и пердета 1.40С м.
„
„ „
„ 12,— м.
27) Разни връзки
„
„ „ 0.80 „ 3.30 м.
28) Платъ за мебели
55—80 с м.
„
„ „ 28.— „ 42,— м.
София, 25/П 1912 год.

Съ Ночитъ: К ЧЕКОВЪ & С не.
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АВСТРИЙСЖИ ЛЛОЙДЪ.
Пристигва отъ Цариградъ направо вевка събота сутринь и за
минава вечерьта едната седмица за Кюнстендже, Сулина и Галац-ь,
а другата, седмица направо за Сулина, Галацъ, Враила.
Пристигва вевка втора ср-вда отъ Одеса — Кюстендже и зами
нава сжщий день въ 4 ч. пое, пл. направо за Цариградъ.
Въ Цариградъ парахода кма съобщение съ всич! игв други линии.

осигурява по пожаръ, здания, стоки, мобили,
а по животъ по най-износни и различни ком
бинации. ;;.
За сведения, отнесете се до главнигв агенти въ гр. Варна.

ФЕНИЕСЪ

Веялед. Банка ,!1Р0ГРЕСЪ\

•i*~.

«*-

Англо-Вългарско Анонимно Дружество
САРКИСЪ КУЮМДЖИЯНЪ

„Искате ли да имате най-гол-вмото удоволствие въ пъту
ванията Ва близки и далечни, не д*йте жали скромната сума
5,400 лева, а си купете едничкия най-СОЛИДенъ, л у к с о з е н ъ
й бързъ ьфтомобилъ „ F o r d " , който ,пжтува по вевкакви
плтища и искачва неимов-врни височини."
'.' .
Отнритъ автом. мод. 1912 г. съ б места, 4 цил. 20 кон. сили лв. 5400
Занритъ .
,
. . , 6 „
. , 20 . . • . .. , 6700
въ брой франко коя да е гара въ Царството.
Ц-вните се разбиратъ включително: '.
2 бронзови фара
лева 120.—
1 апаратъ за ацетиленъ ; • •,
50.—
3 бронзови фенери
•;
•
. 120.—
1 свирка
я 60,-—
Разни-инструменти
»
30.—
1 километрброитель за бързините
„ 150.—
1 стъкленъ предпазитель за ветъра » 120.—
'
Всичко лева 660.—
Въ депозитъ държимъ всички резервни части. •
.'.. ..••л;,Пор»чки з а ' В а р н а и О к р ъ г а при
Баниерсната нмща

—;
Варненски клонъ.
Изв-встява на почитаепатЬ си клиенти, че пристиг
наха вече шевнигв му машини „БОГИНЯ", движими
съ рг&ка и крака,
които пр'Ьвъзходствуватъ надъ всички други системи по своята здра
ва и усъвършенствувана конструкция.
Не купувайте шевни машини, докато не видите и се убедите въ голе
мите преимущества на машината „БОГИНЯ".
ЦънигЬ на яБогиня* конкуриратъ ценитЪ на всички системи оть
този родъ машини.
Складове при клоновете на фирмата въ Русе, Пловдивъ,
— София и Варна. —

ГолЪмъ складъ въ България за: газожени мотори, мълници и пр.
Отъ 1911 г продавамъ вършачки на ьтеягьзни
ратни и съ оъчмвии лагери Пот
ребно е по-мал
ка сила за под
карване, по мал
ко масло, редко*
казане,- по-малко
гориво, по-редко превозване.

Пвтръ k Петко Махалнишки—Каварна.
Параходно Дружество „Панелиникъ"

Лагеритгъ не из-,
гарятЪ) остьта
н9 со изкривява.
За оферти отне
сете се до фир-

ката НИКОЛАИ ФЕХЕРЪ & С-ИЕ

Флота на дружеството:'Делфисъ
вм. тона 5100 Траки
.- вм. тона 1700
Еонъ
. :.
4100 Иониа -i
. . • : . HOG
Пантаисъ Ралисъ , 4000 Алваниа
» . 1700
Сапфо
„ , ; 2500 Самосъ
. .... • ю о о
Скарамангасъ » , 2000 Тессалиа
„ .
800
' Параходите еж. бързоходни и съ електрическо осветление, замингвагъ отъ Варна редовно вевка седкипа въ вторникъ, точно часа 5
слЬдъ пладне, направо за Цариградъ, Дарданели, Митилинъ, Смирна,
Хиосъ, Пирея, Александгия, или Триестъ, а въ връзка ся. съ параходи
те на същото дружество въ Пирея, които замшгаватъ за Сифно, Ка
нел, Репчшно, Ираклио (Кандия), Титионъ, Каламата, Катаколот, Патрасъ, Корфу, Триестъ, Александрия,
Халкида,
Едипсо и Воло.

РУСЕ.

РАСПИСАНИЕ
на Гръцкото Параходно д-во Джонъ Макъ Дуаллъ .

Линия Варна - Цариградъ—ДардаиедитФ - Пирея—
Патрасъ—Корфу & Ай Сарапда
услужва се отъ бързит-в и електрическоосветленитЪ параходи.
Ч

„ ДВМИНИ* и „МАРГАРИТА".

Пристанища

Дни

Цариградъ
Бургазъ

Неделя

*

•

Варна
Цариградъ
•

»

Пристигва
— "

Понеделникъ
я

.

Пирея

Сутринъ
[

• '

••

—

Вечерь
•

—

>

Сутринъ

—

Среда
Четвъртъкъ
Петъкъ
Неделя

—

Вечерь

Сутринъ
Сутринъ

•

.

Вечерь

Вторникъ

—

Отъ Варнен. Агенция.

Тръгва

—

•

.

БЪЛГАРСКО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
.

•

Вечерь
' : '.— "

Забгьлпжкаг Приема пжтници и стоки за Цариградъ, Дарданелите и
за всичките пристанища на Гърция, Пирея, Патрасъ, Корфу и др. за Солуиъ,
Ай •Саранда, Превеза, Салаора, Саяда, Парга/ както и за Бриндизи (Италия).

.

НАРОДНО ОСИГУРИТЕЛНО
ВЪ ГР. СОФИЯ.

Д-СТВО

•

Отъ Варненската Агенция.

ОСИГУРЯВА К А П И Т А Л И И З Е С Т Р А З А
МАЛОЛЕТНИ;
JITPAU/L гарантира клиентите си съ всичките резерви и
ClXXlijLJLL V гаранции, въ размеръ по-вече отъ 20,000,000 лева,
пласирани въ България въ сигурни държавни ценни книжа и пър
ви ипотеки, подъ постоянния контроль на държавата и акционеоигв — КАКВИТО РЕЗЕРВНИ ГАРАНЦИИ НИКОЕ ДРУЖЕС:„
ТВО Ш5МА ВЪ СТРАНАТА.

M

Поискайте проспекти н евФдепия, които се давать
веднага даромъ
отъ Главната Дирекция въ София и отъ местните и пжтующи
агенти 8а да се убедите действително въ преимуществата, които
'
дава БАЛКАНЪ за осигурените.

Капиталъ 1,000,000 лева.
Централно седалище СОФИЯ.
Съ клонове и агентури въ всички градове на царството.
Газъ въ каси и варели, Бензннъ за осветление, за мотори,
автомобили и индустриялнн цели, Минерални и Цилиндрови
масла, Газойлъ и Дизелойлъ за Дизелмотори, Пжкура за отоп
ление .на; парни котли. Катранъ, Парафинъ съ НАЙ-ИЗЙОСНИ
ц в н й и УСЛОВИЯ.
|. , . . . . ' . ' • ; •
;.;

•e^u^-W

дава най-изгодни, ясни и категорични условия при
НАЙ ЕФТИНН ПРЕМИИ ЗА

Оеигуряване по животъ З ' ^ Й Й Т К :
ЖЕНИЕТО НА ВОВКИ КЛИЕНТЪ.
Популярни оеигурявания S Sдак4РСК0п р ™
,йдм
Осигурявания
по
пожаръ
USS,"™""
"
тпошШППГПП. ОСИГУРЯВАНЕ ОТЪ ПОВРИШ ПРИ ПРИШ TpdHOpi Ь НАСЯНЕТО по СУША И ПО МОРЕ;ЗАНЯ;
СрФщу злополука
ffi^iffi-ffissar
БАЛКАНЪ

^

"БАНКА БЪЛГАРИЯ,,

„ЮНИОНЪ"
Француско осигурително дружество
ИРОТИВЪ ПОЛ^АРЪ (основано презъ 1828 год.) и ЗА ЖИВОТЪ
(Частно предприятие подчинено на Държавния Контроль)
•Основано презъ 1829 година.
Парижъ, Пласъ Вандамъ № 9.
Опълномощено да действува въ България съ Височайши указъ
отъ 30 Ноемврий 1897 год.

Дирекция за България въ София, ул. Търговска № з.
Агенции въ всичкитгь градове на Царство.

ЮНИОНЪ-ПОЖАРЪ
Капиталъ и гаранции 148 милиона лева
Платени Загуби отъ основаванието на Дружеството 322 милиона левя.

юнионъ-животъ

Капиталъ и резерви 210 милиона лева
Загубя и осигуровки платени отъ основаванието на Д-вото 370 милиона лв.
За всекакви сведения и тарифи, умолява се почитаемата публика да се
отнесе до Дирекцията за България на Д-вото ЮНИОНЪ.

(„Barique Bulgarie")
БЕЗИМНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТО.

——;

соФия.--,

•;' -

Оеновенъ капиталъ 3,000,00 лева ал,
Извършва всекакви банкови операции,
отпуска заеми и открива, сметки срещу: ценни книжа, стоки и
търговски сконтъ. Покупка и продажба на местни и иностранни цен
ни книжа поръчка. Покупка и продажба на чекове и коносамента
срещу странство. Дава гаранция съ удостоверение ва участтие въ
търгове при споразумение и въобще извършва всички видове тър-говски операции на комисионерски начала.-----------о о о о Приема влогове,на които плаща лихва 5% о D O О
годишно на безсрочните влогове, а на срочните —при споразумение.
Банката ще посредничи при покупко-продажбата на разни бъл
гарски произведения, като зърнени храни и др. на комисионерски на
чала, като за цельта е въ сношения вече съ тържищата въ странство.
;
Телеграфически адресъ на банка България е:. •• ••"

„БАНКБЪЛГАРИЯ- =

„BANQBULGABIE."

Печатница „ЗОРА" иа Д. Костакевъ -~ Варна,

ш

